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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Teknikens utveckling har gått oerhört fort fram och fått en stor betydelse i dagens 

samhälle. Detta gör att man i framtiden räknar med att en allt större integrering av tekniska 

verktyg kommer att ske i klassundervisningen. Den interaktiva skrivtavlan (IWB) är ett av de 

tekniska verktyg som är aktuell då den bedöms få en allt mer betydande roll i klassrummet. 

För att kunna optimera användandet av skrivtavlans funktioner måste det ske en förändring i 

skolans och lärares förhållningssätt till tekniska verktyg.  

 

Syfte: Fallstudiens syfte var att undersöka de hinder och möjligheter som upplevs vid 

införandet av IWB, samt undersöka förekomsten av olika lärartyper vid användningen av 

IWB. 

 

Metod: För att få svar på våra frågeställningar använder vi oss av semistrukturerade 

intervjuer och strukturerade observationer.  

 

Resultat: Resultaten analyseras utifrån Glover och Millers teori baserad på tre olika 

lärarkategorier som beskriver lärares olika inställningar till den interaktiva skrivtavlan. Vi 

använder även Prestridges teori som behandlar ”First och Second order barriers”. Dessa 

”barriers” belyser olika svårigheter och hinder vid IKT-användning. Både tidigare forskning 

och studiens resultat tyder på att kompetensutbildning för lärare är en viktig faktor när det 

gäller integrering av ny teknik. Detta ansvarsområde kan knytas till administrationen för 

skolan och ett starkt stöd från ledningen underlättar för lärarens IKT-användande. De lärare 

studien avser upplever en tidsbrist när det gäller experimenteringsmöjligheter med den 

interaktiva skrivtavlan. Samtidigt finns det en hög efterfrågan av nya utbildningstillfällen för 

en utökad kunskap om skrivtavlans funktioner och förslag på hur lärarna bör integrera den i 

undervisningen på bästa sätt.  
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1 Inledning 
 

Vad är värt att veta och vilka kunskaper behövs i en snabb föränderlig värld. Var lärs 

kunskaper in, i eller utanför skolan? Samhällsutvecklingen och skolan är två komponenter 

som är starkt beroende av varandra, då skolan vilar på de värderingar och normer som 

återfinns i samhället, oavsett vilket samhälle man väljer att studera. I dagens samhälle är 

informationstekniken vida utbredd och har samtidigt kommit att användas mer frekvent i 

undervisningen jämfört med för tio år sedan både i ett nationellt och internationellt perspektiv. 

I takt med att det installeras nya tekniska hjälpmedel i skolan ställs dagens lärare inför flera 

utmaningar när det gäller deras arbetssätt och arbetsformer, samt rent tekniska utmaningar. 

Hylén (2010) menar att det inte längre är relevant att diskutera om eller hur man ska använda 

informationstekniken i undervisningen, utan den stora frågan berör på vilka sätt man kan 

använda tekniken för att optimera lärandet och vilka kunskaper som anses vara relevanta att 

främja i ett framtidperspektiv. Samtidigt visar forskning att lärares inställning till IT har stor 

påverkan på hur de väljer att använda sig av kommunikations- och informationsteknik i 

undervisningen. Ovanstående insikter har gett upphov till ett intresse att undersöka hur ny 

teknik integreras i undervisningen och hur lärarens reaktioner ter sig under införandet av ny 

teknik.  

 

Vi har valt att under tre veckor genomföra intervjuer och observationer i en skola på Malta för 

att få insyn i hur deras arbete med interaktiva skrivtavlor ter sig under den primära fasen, då 

skolan nyligen investerat i dessa verktyg. Vi har besökt skolan vid ett tidigare tillfälle och fått 

insyn i deras IKT-användning som kan anses ligga i framkant när det gäller införandet av nya 

tekniker och undervisningsmetoder som involverar IT. Skolan har varit en frontfigur på detta 

område från start och andra skolor på Malta har uppmärksammat deras förhållningssätt till 

IKT. Därför anser vi att en fallstudie på denna skola kan vara intressant ur 

forskningssynpunkt. Mycket av den forskning vi har tagit del av undersöker orsaker som är 

avgörande för lärarens attityder, förhållningssätt och användande av IKT i undervisningen, 

vilket kan ses som viktiga faktorer för integrering av tekniska verktyg. Dock har vi inte funnit 

någon tidigare forskning som studerar hinder och möjligheter av teknisk integration under 

införandefasen av interaktiva skrivtavlor. Vi anser därför att vår studie kan bidra med nya 

insikter och skapa ett vidare intresse för detta område inom forskning.  
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2 Syfte och frågeställningar  
 

Studiens syfte är att undersöka lärares förhållningssätt till införandet av interaktiva skrivtavlor 

i undervisningen. Ur detta syfte utkristalliserade sig följande frågeställningar:  

  

- Vilka hinder och möjligheter upplever läraren att användandet av interaktiva 

skrivtavlor medför? 

 

- Vilka olika lärartyper kan identifieras när det gäller användningen av interaktiva 

skrivtavlor?  
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3 Centrala begrepp  
 
Studien innehåller ett antal begrepp och nyckelord. Vi kommer att använda oss av 

förkortningarna IT, IKT och IWB. Enligt NE (2013) står IT för informationsteknik och 

innefattar all slags teknologisk utrustning så som datorer, mobiler, dataprojektorer och olika 

typer av interaktiva skrivtavlor m.m. Hylén (2010) menar att IKT står för informations- och 

kommunikationsteknik och är främst ett begrepp som används inom skolan. Där det även 

börjar bli vanligare att finna interaktiva skrivtavlor – IWB, som består av en stor skärm. 

Denna skärm är kopplad till en dator och till en projektor som gör det möjligt att projicera 

information från datorn till skärmen. De interaktiva skrivtavlorna som finns på marknaden 

idag har tryckkänsliga skärmar, vilket gör det möjligt att styra det som finns på skärmen (och 

datorn) med fingerrörelser eller en penna, via skärmen.  

 

4 Bakgrund 
 

Vi inleder denna sektion med att redogöra för de centrala begrepp som används i vår studie. 

Vi kommer att belysa IT-frågan i ett internationellt perspektiv med hjälp av EU:s 

nyckelkompetenser, undersökningarna Program for International Student Assessment (PISA) 

och Survey of Schools: ICT in Education (ESSIE) samt göra ett nedslag i fenomenet "21st 

century skills". Vidare kommer vi att utröna vad Maltas läroplan förespråkar kring IKT-

användandet i landets skolor samt landets förhållningssätt till IKT. Därefter presenteras 

tidigare forskning kring lärarens engagemang och attityder kring IKT-användning och 

avslutningsvis redogör vi för interaktiva skrivtavlor ur ett forskningsperspektiv.    

 

4.1 IT-utvecklingen i ett historiskt perspektiv  
 
I takt med teknologins utveckling och utbredning i samhället blev det aktuellt att införa den 

som undervisningsmedel i skolan. Man hade stora förväntningar på att den nya tekniken 

skulle bidra till en förändring av pedagogiken och leda till en förskjutning från lärar- till 

elevcentrerad undervisning, vilket ansågs gynna lärandet och motarbeta de existerande 

kunskapsklyftor som fanns i samhället. Ett flertal forskare menar att idag kan man slå fast att 

IT-användningen inte har påverkat pedagogiken i den utsträckning man först hade förväntat 

sig. Samtidigt står det klart att det måste ske en förändring av skolans förhållningssätt, 

arbetssätt och metoder för att pedagogiken ska kunna förändras och i förlängningen kunna 

motverka kunskapsklyftor (Hylén, 2010; Kolikant, 2012; & ”… utvecklingen beror då inte på 

användningen av datorer.” IT-användningen i den svenska skolan 1998, 1998).  

 

Ur ett historiskt perspektiv har det alltid funnits kunskapsklyftor vilka varit bundna till de 

samhällsklasser som återfunnits i samhället. Samuelsson (2014) menar att klyftor och sociala 

ojämlikheter kan kopplas till varandra då tillgången till dessa påverkas av vilken 

samhällsklass man tillhör. Under 90-talet uppstod begreppet ”Digital divide” som en del av en 

offentlig debatt som pågick i USA under den tiden. Digital divide motsvarar begreppet 

”digitala klyftor” som skildrar attityder till IT samt distributionen och tillgången av den. Dock 

menar Samuelsson (2014) att begreppet ”digitala klyftor ” är en otydlig definition och belyser 

istället begreppet ”digital ojämlikhet”. Detta begrepp menar Samuelsson, innefattar grad av 

användning, utrustning, kunskap och vilka människor som har tillgång till den tekniken. Gee 

(2013) menar att dagens globalisering och IT-utveckling har bidragit till att kunskapsgapet 

mellan olika samhällsklasser och mellan rika och fattiga barn, framträder allt tydligare. 

Digital media bidrar inte till att minska kunskapsklyftorna utan medverkar till att de vidgas 
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och stäcker sig över andra fält än de traditionellt gjort då dagens samhälle kräver mer 

komplexa kunskaper som forskare beskriver i uttrycket ”21th century skills”.  

Uttrycket kan översättas till kunskaper för 21:a århundradet. Under detta årtionde har 

informationstekniken fått en mer central roll i samhället och människor som av olika skäl inte 

har tillgång till internet får det allt svårare att finna information och göra sin röst hörd. Inom 

forskning som behandlar "21st century skills" betonas det vanligen att eleverna behöver de 

traditionellt grundläggande ämneskunskaperna men även en rad andra kunskaper för att kunna 

verka optimalt i ett framtida samhälle, dessa tillsammans utgör ”21st century skills” En av de 

viktigaste kompetenser anses vara förmågan att kunna använda sina kunskaper och färdigheter 

till att skapa något nytt - tillsammans med andra. Vidare anses kreativa, analytiska och 

kommunikativa kunskaper som värdefulla (Hylén 2010; Trilling, B. & Fadel, C. 2009). 

Med detta i åtanke vill vi lyfta fram Lissabonstrategin som skapades under år 2000 och vars 

huvudmål var att till år 2010 göra EU till “världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska 

kunskapsbaserade ekonomi”, (Europeiska rådet 2000 I:5) och som ett led i detta kan man se 

EU-kommissionens åtta nyckelkompetenser som lanserades under år 2006. Dessa 

nyckelkomptenser anses behövas för att främja utvecklandet av en jämlik utbildning för alla 

medborgare och vars syfte är att underlätta ungdomars framtida vuxenliv. En av 

nyckelkompetenserna berör "digital kompetens" som man definierar på följande sätt:   

 

Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets 

teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av 

grundläggande IKT-färdigheter, dvs. användning av datorer för att hämta fram, 

bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera 

och delta i sammarbetsnätverk via internet. (Europakommissionen, 2006, s.7) 

 

Enligt Jämterud (2010) är en av skolans uppgifter att förmedla kunskaper inom digital 

kompetens till elever då vikten av denna kompetens kan likställas med traditionella 

ämneskunskaper.  

 

4.2 IKT-användning utifrån PISA och ESSIE  
 

ESSIE och PISA är två stora europeiska undersökningar som har genomförts i Europa. PISA 

genomförs kontinuerligt med tre års mellanrum medan ESSIE är den första omfattande 

undersökningen av sitt slag och genomfördes år 2011-2012. PISA är en kunskapsutvärdering 

som drivs av Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) inom 

främst fyra områden: problemlösning, läsförståelse, matematik och naturvetenskap. 

Kunskapsutvärderingen går ut på att utvärdera hur väl eleverna, i de olika länderna, är rustade 

inför framtidens utmaningar när de går ut ur skolan. 

 

År 2009 genomfördes den första undersökningen som innefattade digital kompetens och vars 

syfte var att undersöka digital läsförståelse. Denna del av PISA var frivillig och genomfördes i 

16 OECD-länder och tre andra länder. Studien såg även till elevers användning och tillgång 

till datorer i skolan och i hemmet, samt samband mellan olika aspekter av datoranvändandet 

och digital läsning. Undersökningen visar att tillgången till datorer i hemmet har ökat markant 

de senaste nio åren och ungefär 94 procent av eleverna i OECD-länderna uppgav att de har en 

dator i hemmet. Samtidigt kunde man se att alla skolor i de flesta länder har tillgång till minst 

en dator. Här vill vi belysa vad Jämterud (2010) framhåller när det gäller "den digitala 

klyftan" med avseende på elever som inte har tillgång till dator och internetuppkoppling i 

hemmet. Han menar att den digitala klyftan till största del är utjämnad idag då tillgången på 
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datorer och internet ökat, vilket stöds av PISA undersökningen (2009). Dock menar Jämterud 

(2010) att en förskjutning gjorts på området, där digital kompetens kan ses som våra dagars 

tekniska utmaning av betydelse. Lärarens uppdrag kan därmed sägas bestå i att utveckla 

förståelse hos eleverna för den digitala teknikens möjligheter och använda den som ett stöd 

för lärandet. 

 

Resultatet från PISA (2009) visar att det inte finns något samband mellan hög 

datoranvändning och god digital läsförmåga. Samtidigt kunde man dra slutsatsen att en ökad 

datoranvändning inom skolan inte alltid har en positiv påverkan på elevers skolresultat 

generellt. En anledning till det skulle kunna härledas till hur skolorna använder datorn och 

vilket syfte användningen har. PISA fastslår att det krävs ytterligare forskning för att vidare 

studera hur datorer används inom skolan, men också för att undersöka hur olika slags 

datoranvändning och teknik kan bidra till och förbättra lärandet. 

 

Europeiska kommissionen införde undersökningen ESSIE med syfte att sammanställa olika 

länders attityder, användning och tillgång till IKT inom skolverksamheten under år 2011-

2012 i Europa. 31 länder medverkade i denna undersökning men man har endast räknat med 

resultaten av 27 länder då fyra länder inte bidrog med tillräckligt mycket data och på grund av 

validitetsskäl uteslöts från rapporten. I studien har man jämfört ländernas resultat med 

varandra och utifrån de mål som finns i Digital Agenda for Europe (DAE) och EU2020 

målen. I ESSIE (2013) framgår det att många lärare har erfarenhet av och har arbetat med IKT 

under flera år men att flertalet av pedagogerna främst använder IKT för att planera och 

förbereda sin undervisning medan endast ett fåtal använde den till att arbeta med elever under 

lektionstid och ännu färre använde den som kommunikationsmedel lärare, elever och föräldrar 

emellan. 

 

I ESSIE (2013) konstaterar man att det idag är i genomsnitt runt tre till fyra elever per dator i 

skolorna i Europa. Dock lyfts det fram att användningen av tekniska verktyg börjar bli mer 

genomträngande i skolverksamheten men att detta endast sker i ett fåtal länder. Ett tekniskt 

verktyg som nämns i undersökningen är interaktiva skrivtavlor och det konstateras att det går 

ca 100 elever per IWB samt projektor överlag i många skolor. Lärare och rektorer i rapporten 

anser dock att bristen på de tekniska verktygen är den bidragande orsaken och hindret till den 

begränsade utvecklingen och användningen av IKT i skolan. Men dessa hinder ser inte lika ut 

för alla deltagande länder i undersökningen och de varierar från land till land. Malta är ett av 

de länder som deltog i ESSIE (2012) och som arbetar aktivt med IKT för att integrera 

tekniska verktyg som IWB mer i undervisningen. De maltesiska styrdokumenten beskriver 

olika arbetsområden inom IKT och hur man bör undervisa med hjälp av tekniska verktyg 

(Survey of Schools: ICT in Education (2012) Country Profile: Malta, 2013). 

 

4.3 Malta ur forskningssynpunkt  
 

Vår uppfattning är att Malta är en nation i framkant när det gäller IT-satsningar och ny 

teknologi, både när det gäller undervisning men också inom andra samhällssektioner. 

Eftersom Malta är ett litet land med begränsade naturtillgångar så har IT och teknik kommit 

att bli en prioritering då regeringen anser att IT driver ekonomin framåt. Detta kan man se i 

Maltas läroplan National Curriculum Framework (NCF). På Malta existerar IKT som ett 

självständigt ämne, dock används IKT enbart som ett hjälpmedel i undervisningen under 

årskurs 1-4. Därefter får eleverna specifik undervisning i ämnet i sig. Detta innebär att det 

finns en kursplan att följa redan från år 1. Som stöd finns även en handbok kring hur man kan 

integrera IKT i undervisningen.  
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I Maltas Handbook for the teaching of ICT (2012) nämns de långsiktiga målen som ska 

uppnås när det gäller IKT samt lämpliga tillvägagångssätt för läraren. Vidare behandlar man 

elevcentrerad kunskapsinlärning som även lyfts upp i NCF (2012), där man poängterar vikten 

av en balans mellan en elevcentrerad och en lärarstyrd undervisning när det gäller elevernas 

lärande oavsett ämne. Enligt Handbook for the teaching of ICT (2012) utmärks den 

elevcentrerade undervisningen av ett högt elevinflytande, där eleverna är aktiva och styr 

undervisningen genom att läraren utgår från sin elevgrupp. I enlighet med NCF (2012) bär 

läraren ansvaret för att konstruera en god lärandemiljö utifrån de mål som återfinns i 

kursplanen.  

 

Liksom Lgr11 betonar den maltesiska läroplanen NCF (2012) och dess stöddokument vikten 

av ett långsiktigt lärande. I Towards a quality education for all The national curriculum 

framework 2011 Consultation document 3 (2011) beskrivs tre omfattande långsiktiga mål som 

utbildningen syftar till att uppfylla hos varje enskild elev: 

 

- Elever som är kapabla att framgångsrikt utveckla sin fulla potential för ett livslångt 

lärande. 

- Elever som är kapabla att upprätthålla sina chanser i arbetslivet. 

- Elever som är engagerade medborgare i en ständig föränderlig värld - på lokal, 

regional och global nivå. (s.30).  

 

Vidare beskriver Maltas styrdokument hur IKT-användningen bör anpassas efter de olika 

årskurserna. I lågstadiet används IKT som ett hjälpinstrument inom andra ämnen och som ett 

redskap för specifika arbeten medan de i högstadiet även undervisar i IKT som ett fristående 

ämne. Enligt Maltas styrdokument förväntas lärare och elever på både låg och högstadiet 

använda IKT i alla ämnen under lektionstid men även för kompletterande verksamheter, som 

skolan bedömer vara gynnande för eleverna.  

 

Nyligen gjordes en stor satsning på att införa IWB:er i alla kommunala skolor. Enligt Malta 

Information Technology Agency (MITA, 2013) installeras det över 1800 interaktiva 

skrivtavlor i låg- och mellanstadierna på Malta. MITA beskriver fördelarna med IWB:er på 

följande sätt –  “Interactive Whiteboards, enable teachers to deliver lessons in which students 

take a more participative role in the classroom, making learning more engaging and enriched 

with the ICT tools which the digitally aware generation interact with naturally” 

(http://www.independent.com.mt). Detta arbetssätt stöds av NCF (2012) som förespråkar 

användandet av en mer elevcentrerad undervisning. Samtidigt framhåller Claudio Grech, 

ordförande för MITA, att man inte ska se investeringen i IWB:er som en satsning på teknologi 

utan som en investering i elevernas utbildning och en utveckling inom det pedagogiska fältet. 

Valet av interaktiva skrivtavlor bygger, enligt MITA (2013) på att de är användarvänliga och 

inte kräver några avancerade kunskaper från lärarens sida. Detta gör det intressant att 

genomföra en fallstudie på Malta för att undersöka hur en skola i praktiken implementerar 

IWB:er i undervisningen.  

 

5 Tidigare forskning  
 

I följande sektion kommer vi presentera tidigare forskning med fokus på IKT och IWB-

teknik. Inledningsvis kommer vi redogöra för lärarens förhållningssätt och engagemang i 

IKT-användningen ur forskningssynpunkt. Därefter redogör vi för tidigare forskning kring 

interaktiva skrivtavlor 

http://www.independent.com.mt/
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5.1 Lärarens förhållningssätt och engagemang i IKT-användningen  
 
Denna sektion kommer att behandla olika teorier med fokus på lärarens förhållningssätt och 

engagemang. Vi presenterar inledningsvis forskning som visar på ett samband mellan tillgång 

och användning av IKT och lärarens personliga förhållningssätt och attityder. Därefter 

behandlar vi området risktaganden när det gäller pedagogiska förändringar för att 

avslutningsvis belysa de inställningar och övriga faktorer som kan påverka integreringen av 

IKT i skolan.  

 

Läroplanens syfte är att klargöra för vilka kunskaper elever bör tillägna sig i skolan – men 

ofta ges inga direktiv till lärarna om hur detta ska gå till. De som är verksamma inom skolan 

har ansvaret för att undervisningen tillgodoser elevernas behov och skapar 

utvecklingsmöjligheter för dem. Här vill vi belysa att undervisningen med inslag av IKT har 

en kraftig variationsbredd, vilket stöds av PISA (2009). I undersökningen framkommer det att 

elevers möjligheter att använda datorn i undervisningen varierar kraftigt mellan och inom 

EU:s medlemsländer, samtidigt som datorn har olika användningsområden i olika länder. 

Detta kan bero på flera olika faktorer, som budget, styrningens förhållningssätt och lärarens 

personliga inverkan på IKT-anvädningen. Flera forskare menar att användningen av IKT 

starkt influeras av den enskilde lärarens attityder och förhållningssätt till modern teknik 

(Glover & Miller, 2001; Prestridge, 2011; Clarke & Zagarell, 2012).  
 

Nespor (1987) förespråkar att lärarens pedagogiska övertygelser är mer inflytelserika i deras 

handlande än deras kunskap på området i sig. Detta påverkar lärarens kunskapssyn och deras 

föreställningar om hur kunskap lärs in mest effektivt. En lärares pedagogiska övertygelse 

bygger på flera års pedagogiska erfarenheter - från tiden som elev till intagandet av rollen som 

klassföreståndare. Detta är en bidragande faktor till varför det är svårt att bryta och omvärdera 

pedagogiska övertygelser, enligt Prestridge (2011). Nespor (1987) slår fast att föreställningar 

kan förändras, men det är mest troligt att förändringen är en omvärdering av den ursprungliga 

övertygelsen hos läraren. 

 

5.2 Risktaganden  
 

Pedagogiska omställningar involverar förändringar och risktaganden, som vid införandet av 

ny teknik i skolan. Howard (2011) menar att pedagogiska omställningar som involverar 

användning av ny teknik medför att läraren ställs inför ett risktagande. Hur läraren reagerar i 

denna situation beror på hur de uppfattar risker kring användandet av teknologi, vilket är 

högst personligt. Enligt Luhmanns (2005) riskteori består risktagande av två olika aspekter. 

En aspekt står för hur ”risken” uppfattas och den andra hur den accepteras – tillsammans 

utgör de en bedömning av risken som helhet. Hur risken uppfattas är vidare uppdelad i två 

grenar – ”den erfarenhetsmässiga” och ”den analytiska” risken. Den erfarenhetsmässiga 

risken avser individens personliga, relativt omedvetna, känslor för risken i sig. Det kan 

involvera känslor som ångest, förväntan eller oro gentemot ny teknik. Individen kommer 

troligtvis att gå efter sin känsla och välja det som upplevs som positivt. Den analytiska risken 

bygger på individens erfarenhet och föreställningar, som i en dynamisk process värderas med 

hjälp av logiska antaganden. Sammantaget använder vi både vår logik och våra erfarenheter 

när vi bildar en riskuppfattning. Slovics (2000) forskning har visat att riskuppfattningen 

påverkas starkast av de erfarenhetsmässiga känslorna framför en analytisk evaluering. Dock 

menar Howard (2011) att lärares motstånd till införandet av ny teknik är en komplex sfär 

eftersom den består av en kombination av värderingar och föreställningar om undervisning 

och teknik. 
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5.3 Inställningar och övriga faktorer  
 

Det finns studier som lyfter fram lärares inställningar till IKT. Djung-Djärf (2004) belyser 

positiva erfarenheter som avgörande för lärares inställning till och användande av IKT-

baserade verktyg. Lärare som har bristande erfarenheter av att integrera IKT i sin 

undervisning kan ha svårt att se de användningsmöjligheter som IKT medför. Detta kan 

resultera i att IKT inte används i någon större utsträckning i klassrummet. 

 

Samtidigt finns det belägg för att interaktiva skrivtavlor och IT-användning kan öka intresset 

för undervisningen hos elever, vilket i förlängningen kan sägas gynna lärandet positivt. I flera 

studier uppvisar lärare en positiv inställning till IKT, då den anses vara ett bra hjälpmedel. 

(Mathews-Aydinli & Elaziz, 2010; Higgins, 2001 & Prestridge, 2011). Dock understryker 

Clarke och Zagarell (2012) att lärare måste få träning och stöd för att kunna ackumulera, 

fördjupa och förnya sina kunskaper inom IKT för en optimal integrering i undervisningen. 

Integrationen av IKT är komplex då det kan uppstå svårigheter av olika grad och i olika 

former. Dessa svårigheter benämns av Schoepp (2005) som barriärer. Schoepp menar att en 

barriär är ett hinder och definieras som ”alla villkor som gör det svårt att uppnå progression 

eller ett mål” (Wordnet, 1997, citerad i Schoepp, s.2). Dessa hinder kan delas in i två 

kategorier - inre och yttre hinder. Ertmer (1999) benämner det yttre hindret som tillgång till 

tid, stöd, resurser och utbildning och det inre som attityder, personliga övertygelser, praxis 

och motstånd. 

 

I forskning gjord av Tondeur, van Keer, van Braak och Valcke (2008) framkommer det att 

skolrelaterad politik, som IKT-planer, IT-stöd och IT-utbildning har en betydande inverkan på 

hur väl IKT integreras i skolan. Resultaten visar på att skolpolitiken ofta är underutvecklad 

och underutnyttjad, vilket gör att IKT-användningen sällan används till sin fulla potential. En 

av orsakerna till detta sägs vara bristande kommunikation mellan skolledningen och lärare. 

Brist på tid är en av de främsta orsakerna till varför man ej utvecklar en gemensam syn och ett 

gemensamt förhållningssätt när det gäller tillämpningar av IKT. Ofta utvecklas skolans mål 

och visioner i första hand av rektorn eller en IKT-samordnare, vilket gör att det sällan råder en 

samstämmighet inom skolan som organisation med avseende på IKT-användning. 

 

Andra IKT-relaterade faktorer som kan kopplas till skolutvecklingen avser graden av IT-

utbildning, IT-relaterad support och samarbete mellan skolor. Enligt Baylor och Ritchie 

(2002) har IT-utbildningar en stor påverkan på lärarens användning av IT i klassrummet. 

Kontinuerlig kompetensutveckling stödjer utvecklingen av IKT-färdigheter hos lärarna. Dock 

visar en annan studie genomförd av Tondeur, Kershaw, Vanderlinde och van Braak (2013) på 

att ett kontinuerligt utforskande av IT från lärarens sida har större inverkan på ett utvecklande 

av goda IKT-metoder och strategier i skolan jämfört med utbildningar inom IKT. Samtidigt 

belyser BECTA (2004) att en majoritet av lärare är oroliga över att använda IKT då de känner 

sig osäkra på grund av sina bristfälliga kunskaper och medvetenheten om att flertalet elever 

innehar bättre kunskaper på området än vad de själva har. Beggs (2000) och Balanskat, 

Blamire och Kefala (2006) hävdar att lärares rädsla och osäkerhet orsakar ett lågt 

självförtroende hos läraren inför användningen av IKT i klassrummet, vilket bidrar till att 

lärare väljer att inte använda tekniska verktyg i sin undervisning om de själva får bestämma. 

 

För att motverka ett lågt självförtroende hos lärare väger vi in annan forskning som belyser 

vikten av samarbete. Tondeur m.fl. (2008) framhåller att ett samarbete mellan skolor bör ses 

som en viktig faktor för en lyckad integrering av IKT. Den centrala funktionen som samarbete 

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=22037160300&amp;eid=2-s2.0-84886280269
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=55899764600&amp;eid=2-s2.0-84886280269
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=24175399500&amp;eid=2-s2.0-84886280269
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=24175399500&amp;eid=2-s2.0-84886280269
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bidrar till är utökade möjligheter för kunskapsutbyten mellan lärare, uppmuntran att våga ta 

risker samt analysstöd för hur man kan hantera tekniska svårigheter och även vad det finns för 

utvecklingsmöjligheter på området. Samarbete kring IKT-utveckling sägs ha positiva effekter 

på självförtroendet hos lärare. Detta styrks med att den främsta barriären för god IKT-

integrering är avsaknaden av tillgång till resurser och stöd. 

 

5.4 Den interaktiva skrivtavlan  
 

I både media och forskning lyfts den interaktiva skrivtavlans pedagogiska möjligheter fram. 

Shenton och Pagett (2007) och Hockley (2013) beskriver IWB som ett multimodalt verktyg 

som med fördel kan användas i undervisningssituationer då undervisning i sig bör erbjuda 

elever rik variation. En rik variation underlättar inlärningen för klassen som helhet då man 

idag vet att det finns olika ”inlärningsstilar”, vilket betyder att vi människor lär olika väl med 

olika medel. Samtidigt ställer sig Shenton och Pagett (2007) frågan om det är IWB:n som är 

interaktiv eller om användandet av IWB uppmuntrar till en mer interaktiv inlärningsstil i 

klassrummet. De slår fast att lärare avgör IWB:s multimodala egenskaper genom sitt 

användande av enheten. Att endast ha tillgång till en teknisk arbetsyta leder inte 

nödvändigtvis till en högre interaktionsmöjligheter för elever. 

 

Liksom tidigare presenterad forskning framhåller Kennewell (2006) att IWB:n antar olika 

funktioner i undervisningen beroende på användarens syfte, vilket gör att interaktiva 

skrivtavlor skiljer sig från traditionella läromedel som ofta har begränsade 

användningsmöjligheter. Kennewell har identifierat och beskrivit fyra olika 

användningsområden för IWB:n sett ur ett skolperspektiv, där IWB:n kan sägas användas 

som: 

 

 Konsult - IWB:n används för att ge information. Till exempel för att förbereda svar för 

diskussioner, planerade eller oplanerade internetsökningar, samt för utforskande 

simuleringar i undervisningen.  

 

 Arrangör - IWB:n ger en fast struktur i undervisningen men med oförutsägbara 

resultat för verksamheten. Användandet av spel utmärker undervisningen. Läraren är 

fri att diskutera strategier med elever som likvärdiga deltagare. 

 

 Facilitator - IWB:n ger en lösare struktur i verksamheten med syfte till 

kommenteringen och fokusering av lektionsinnehåll samt för matchande 

arbetsuppgifter. Lärare och elever kan diskutera alternativ och hjälpa mindre kunniga. 

 

 Arkivet - IWB:n fungerar som ett arkiv där elevidéer spelas in för senare reflektion 

och/eller revidering eller sparas i syfte att synliggöra elevers kunskapsutveckling m.m. 

(s.7-8). 

 

Andra forskare har även de undersökt hur IWB:er används i klassrumsundervisning och vad 

denna användning kan bidra till ur ett elevperspektiv. Glover, Miller, Averis och Door (2005) 

anser att IWB-användning kan bidra till bättre inlärningsmöjligheter jämfört med traditionell 

undervisning, under förutsättning att IWB:n används på ett interaktivt sätt. En av fördelarna 

med IWB:er är det stora utbudet av program som finns tillgängliga för nedladdning. Ofta har 

lärare möjlighet att styra över vilka program som laddas ner och används i undervisningen. 

Flera av de program som finns på marknaden tillåter elever att arbeta självständigt och på ett 

multimodalt sätt. Detta bidrar till ett större spektrum av inlärningsmöjligheter jämfört med 
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traditionell undervisning och som Jamerson (2002) menar inverkar på inlärningen hos både 

individ och grupp, då IWB:n ger möjlighet för arbete i olika elevkonstellationer, samtidigt 

som undervisningen i sig kan göras mer varierad. 

 

Dock lyfts en pedagogisk farhåga fram i Grays, Hagger-Vaughan, Pilkington och Tomkins 

(2005) forskning där man uttrycker oro för att användningen av IWB:er kan bidra till mer 

passiva elever då interaktionen mellan elever och lärare reduceras samtidigt som 

undervisningen befaras bli mer lärarstyrd (Goodison, 2003). Detta styrks av Shenton och 

Pagetts (2007) och Le Breuillys (2004) forskning som visar att det främst är lärare som 

använder sig av och kontrollerar IWB:n under observerade lektionstillfällen. Forskningen 

visar att lärare ofta använder IWB:n för att ändra och modifiera texter och låter enbart 

eleverna gå fram och använda tavlan vid begränsade tillfällen och under inflytande av läraren. 

Le Breuilly (2004) betonar att detta tillvägagångssätt inte främjar ett interaktivt lärande och en 

interaktiv undervisningsstil. 

 

I BECTA (2003) diskuteras effekterna av IWB-användning utifrån en granskning av 

resultaten för studien. Resultaten som pekar på att IWB:er ger en högre motivation hos elever 

kan ses som en positiv effekt. Baksidan av detta är de höga förväntningar som IWB:n 

framkallar hos elever, vilket sägs leda till en större press på lärare att ständigt utveckla och 

förbättra sina lektioner. Samtidigt befarar man att de positiva effekterna som IWB:n bidrar till 

kommer att minska när eleverna blir mer bekanta med verktyget, vilket gör att effekterna 

IWB:n ger bör te sig olika under den primära och sekundära fasen av införandet. 

 

5.5 Kompetensutbildning 

 

Det finns en uppvisad samrelation mellan lärares totala användningstid av IWB och deras 

inställning till IWB. En hög användningsfrekvens ger en mer positiv inställning till IWB:n, 

vilket kan bero på att läraren upptäcker IWB:ns möjligheter vid en återkommande användning 

(Mathews-Aydinli och Elaziz, 2010). Samtidigt kan det vara en effekt av en övergångsfas där 

man inledningsvis ställer sig positiv till det nyinförda verktyget. Ofta erbjuder IWB-

leverantörer inledande utbildningar till lärare, vilket ofta stärker deras entusiasm för att arbeta 

med IWB:n. Den positiva känslan svalnar sedan av och användningen minskar om lärarna inte 

får återkommande fortbildningar (Glover och Miller, 2001).  Detta stärks av Clarke och 

Zagarells (2012) och Sofkova Hashemi (2011) forskningsresultat där det framgår att 

kontinuerlig kompetensutbildning krävs för att lärare ska kunna utöka sina kunskaper i mötet 

med ny teknik och inte återgå till gamla arbetsmönster. De slår fast att kompetensutveckling 

bör vara en prioritering från rektors sida och att ledningen kan utgöra en barriär för 

integrering av teknik i skolan, då lärare behöver ett aktivt stöd från ledningen inom IKT-

frågan. 

 

Kompetensutveckling för lärare belyses även av Shenton och Pagett (2007) som de anser har 

ett för stort fokus på att lärare ska behärska tekniken fullt ut. De föreslår att området bör 

utvidgas till att omfatta lärandestrategier för interaktiv undervisning i ett helhetsperspektiv. 

Detta tillsammans med användandet av ett mer ämnesövergripande arbetsätt sägs ge fler 

möjligheter för elever att interagera med IWB:n och varandra. De får medhåll av Campbell 

och Martin (2010) som framhåller att IWB:n är en relativ ny resurs, vilket gör att lärare måste 

få tid och möjlighet att bygga upp ett utbud av multimodala tekniker och läromedel för sin 

undervisning. Detta är en tidskrävande process som kräver utbildningstillfällen och 

möjligheter för lärare att experimentera med tavlan. Campbell och Martin slår fast att lärares 

trygghet i att använda IWB:n är lika viktigt att understödja som deras förmåga att hantera 



11 

tekniska svårigheter. Båda dessa faktorer sägs påverkas av skolans investering i tekniskt stöd 

för lärare. 

 

5.6 Uppmärksammade komplikationer och svårigheter  

 

Forskning har uppmärksammat vissa komplikationer och svårigheter vid användandet av 

interaktiva skrivtavlor. Levy (2002), Kennewell (2001) och Hanisch och Strasser (2003) 

menar att komplikationer – hinder och svårigheter är oundvikligt under införandet av dessa 

tekniska verktyg. Alla tekniska komponenter medför en riskfaktor, då det alltid finns en risk 

att tekniska svårigheter uppstår. Levy (2002) menar att det därför är av vikt att användaren 

innehar goda grundkunskaper för att minimera problem som kan orsakas av bristande 

kunskaper. Det är även av vikt att ledningen prioriterar teknisk support för skolan, då det i 

vissa fall kan krävas specialkunskaper för att lösa svårare tekniska problem. Skolans ledning 

och alla lärare bär därigenom ett gemensamt ansvar när det gäller utveckling och integrering 

av nya tekniska verktyg i skolan, som tillsammans med tidsaspekten avgör för hur väl 

utrustningen kommer att integreras i undervisningen.  
 

De vanligast noterade problemen vid användningen av interaktiva skrivtavlor är otydliga 

bildframställningar, fastlåsning och/eller nedsläckningar av enhetens skärm samt dålig 

tillgänglighet för elever och lärare som kan relateras till vald placering i klassrummet 

(Mathews-Aydinli & Elaziz, 2010; Clarke & Zagarell, 2012). Dessa och liknande problem 

kan ge användaren en känsla av oerfarenhet och okunnighet, vilket kan avskräcka lärare från 

att använda IWB:er i klassrummet. Kennewell (2001) och Hanisch och Strasser (2003) menar 

att många problem och hinder för lärare vid IWB-användning kan kopplas till skolans tillgång 

till teknisk support, tillgång till programvara, internetvana hos lärare och problem med att 

kompetensutbilda lärare. Samtidigt menar författarna att det finns långsiktiga vinster med att 

använda IWB:n som uppväger dessa problem då lärare sägs bli mer kompetenta desto mer de 

använder IWB:n. Dock kan bristen på tekniskt stöd till lärare i kombination med ängslan bidra 

till att lärare blir ovilliga att pröva nya arbetssätt med IWB:n (Clarke & Zagarell, 2012). 

 

5.7 IWB ur ett svensk forskningsperspektiv  
 

I en svensk studie utförd av Sundberg, Spante och Stenlund (2011) undersöks hur utvalda 

lärare implementerar den interaktiva skrivtavlan och integrerar den i undervisningen. De 

belyser flera faktorer som avgörande för integreringen av interaktiva skrivtavlor i 

klassrummet. I likhet med andra forskare som benämns lyfter de fram lärares attityder, 

tillgång till resurser och tekniskt stöd som faktorer av stor betydelse för en lyckad integrering 

av dessa verktyg. Sundberg et al. (2011) menar att investeringar och användningen av IWB:er 

hittills har varit låg i Sverige vilket har medfört att det ofta finns brister i det tekniska stödet 

för lärare och studenter. Orsaken till detta kan förklaras av en ojämnlik resursfördelning vilket 

kan härledas till decentraliseringen av skolorna i Sverige.  

 

Detta lyfts även i Sofkova Hashemis (2011) forskning där många av de lärare som deltog i 

undersökningen uttryckte ett behov av kontinuerliga kompetensutbildningar för att utveckla 

sin kompetens ytterligare och för att optimera användandet av IWB:n som ett integrerat 

verktyg i underviningen. Sundberg et al. (2011) betonar vikten av att utbilda lärare i tekniska 

färdigheter samtidigt som kurserna bör innehålla diskussioner kring vilka hinder och 

svårigheter som finns och som kan uppstå vid användandet av interaktiva skrivtavlor.  
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Sundberg et al. (2011) menar att lärares syn på kunskap och tekniska verktyg avgör för deras 

syfte med användningen. Lärare som generellt har en positiv syn på tekniska hjälpmedel 

tenderar att på ett effektivt sätt inhämta kunskaper som behövs för att genomföra lektioner där 

tekniska hjälpmedel, såsom IWB:er integreras. I deras undersökning framkom det att de lärare 

som visade osäkerhet inför att IWB:n behövde mer tid för att utforma sina lektioner. Det 

förekom även att lärare motsatte sig användningen av den interaktiva skrivtavlan då 

tidsbristen skapade en så kallad teknisk stress hos lärare, som upplevde att de behövde mer tid 

än vad som fanns tillgänglig för planering och utformning av lektioner med tekniska inslag.  

 

Vidare beskriver Sundberg et al. (2011) att det kan skilja sig i hur lärare använder IWB:n, 

vilket kan kopplas till lärarens självförtroende och tekniska kompetens. De lärare som gav 

uttryck för oro och osäkerhet inför att integrera IWB:n i sin undervisning uppvisade en mer 

enkelspårig användning där det förekom en låg eller ingen interaktion mellan eleverna och 

skrivtavlan. IWB:n användes under dessa lektioner som ett informationsverktyg eller för att 

visa klipp och filmer, med syfte att väcka elevernas intresse. De lärare som ansåg sig behärska 

IWB:n till en högre grad var mer benägna att använda verktyget mer frekvent i 

undervisningen samtidigt som interaktionen mellan elever och skrivtavlan var högre. 

 

6 Teoretiska utgångspunkter  
 

Vi kommer nedan presentera två teorier som vi kommer att använda som teoretiska 

utgångspunkter. De två teorierna kommer beröra studiens frågeställningar och därmed ligga 

till grund för vårt analysarbete av studiens resultat. 
 

6.1 Prestridges Barrier Theory  
 

Det finns mycket forskning som beskriver lärares personliga attityder och förhållningssätt 

som en avgörande faktor eller barriär för integrering av IKT i skolan (Ertmer, Ottenbreit-

Leftwich & York, 2007; Higgins & Moseley, 2001 & Loveless, 2003). Detta synliggörs även i 

Prestridges (2011) forskning där två olika typer av barriärer identifieras med avseende på 

IKT-integrering och användning. Den första kategorin benämns som ”first order barriers” och 

står för omfattningen av arbetskraft som läggs ner på IKT-baserad undervisning, samt graden 

av tillgång och brist på resurser och teknisk support. Denna barriär för IKT-användning har 

börjat minska i dagens samhälle, enligt Prestridge, då fler skolor är mer benägna att investera i 

IT-resurser och tekniska hjälpmedel jämfört med tidigare. 

 

Den andra kategorin har beteckningen ”second order barriers” och utgörs av lärarens 

personliga attityd och inställning till användning av IKT, vilket kan ses som ett betydande 

hinder då läraren i regel har stort inflytande över sitt enskilda lektionsupplägg och styr 

utformingen av undervisningen. Prestridge menar att denna barriär utgör det största hindret 

för en lyckad integrering av ny teknik inom skolor idag. Lärares personliga förhållningssätt 

till IKT är en ytterst komplex dimension som påverkas av en mängd faktorer. Dessa faktorer 

är svåra att säkerställa då de sträcker sig från en mikro-nivå, med individens utgångspunkter 

som grund, till en makro-nivå, där samhället och dess kultur påverkar sina medborgare. 

 

Till ”first- and second order barriers” vill vi även koppla Sicilias (2005) antagande att det 

även finns en tidsrelaterad barriär som måste vägas in vid integrering av teknik. Sicilia menar 

att tidsbrist bör ses som en stor utmaning för lärare när det gäller planering av lektioner, 

tillfällen för läraren att pröva sig fram och undersöka olika aspekter av internet samt ta hand 

om eventuella tekniska problem som kan uppstå under tiden. Sicilia understryker att detta 
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bidrar till att integreringen av IKT i skolvärlden blir mer komplicerad då många lärare 

uttrycker ett behov av mer tid för en lyckad IKT-användning. 

  

Dessa tre aspekter har vi sammanställt i en modell nedan. Vår tolkning av dessa aspekter är att 

de kan samverka i olika hög grad samtidigt som man kan se dem som enskilda aspekter, vilket 

pilarna illustrerar. 

 

 

 ”First order barrier”        ”Second order barrier”                   “Tidsaspekten” 

 

6.2 Glover & Millers Teacher Category Theory  
 

Glover och Miller (2002a, b) har utvecklat en teori om ledning och ledarskap med avseende 

på IWB-användning inom skolan. De anser att det går att urskilja tre olika kategorier av lärare 

om man ser till deras IWB-användning. De tre personlighetstyper som beskrivs av Glover och 

Miller är ”missioners”, ”tentatives” och ”ludditer”: 

 

 Missioners - identifieras som lärare med god förståelse för tekniken. De har utifrån ett 

eget intresse skapat en kunskapsbas inom teknologi som de strävar efter att expandera. 

Missioners utvecklar sina kunskaper kontinuerligt genom kurser och självständigt 

utforskande. De har en utmärkande god förmåga att skapa varierande 

inlärningssituationer med IWB utifrån elevers behov, vilket sägs gynna både elever 

och lärare. Glover och Miller (2003) menar att det endast finns bevis för att elevers 

lärande stöds av tekniken om missioners är ansvariga för undervisningen. Hur aktiva 

dessa lärare kan vara som missioners är beroende av deras förhållande till kursplaner 

och skolans ledning, vilka ofta har makten att påverka tekniska förändringar inom 

skolan. Denna kategori av lärare anses normalt aktivt uppmuntra och inspirera andra 

kollegor till ett ökat IKT-användande men är samtidigt den kategori av lärare som är 

minst förekommande på skolor. Missioners är lärare som är öppna för förändringar, 

vilket gör att de gärna omvärderar de arbetssätt och arbetsformer som används i 

undervisningen för att utnyttja IWB:ns potential maximalt.  

 

 Tentatives – identifieras som lärare som saknar eller har brister när det gäller tekniska 

färdigheter, vilket kan kopplas till att de vanligen genomgår en baskurs för IWB 

användning. Dock hämmas de ofta av sin rädsla för den tid som anses krävas för en 

automatisering av IWB-kunskaper och för vidare IKT-utbildning överlag. Detta bidrar 

till ett lågt självförtroende inför användandet av programvaran i IWB:n då de ofta 

undviker att självständigt expandera sina IWB-kunskaper. För Tentatives anses en till 

en coaching vara ett effektivt sätt att utveckla ett bättre självförtroende till en grad där 

de känner att de själva kan hantera teknologi utan stöd. Detta underlättar även för ett 

mer självständigt utvecklande av tekniska kunskaper. Tentatives är lärare som främst 

använder IWB:n som ett komplement till den vanliga undervisningen, då de sällan 

omvärderar undervisningens upplägg och utformning.  

 

 Luddites – identifieras som lärare vilka uppfattar den nya tekniken som ett hot mot 

den rådande lärarrollen och lektionsupplägget. Detta anses kräva en omvärdering av 

de rådande arbetssätt och arbetsformer, dock är Luddites naturligt motsträviga mot 

förändringar överlag. Trots sin negativa inställning till IT kan dessa lärare ha 

kunskaper om IWB-tekniken som sådan eftersom de vanligen deltagit i grundläggande 
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utbildningar för dessa. Detta resulterar ofta i att IWB:n används vid enstaka tillfällen i 

undervisningen och det är sällan som läraren har ett klart syfte med användningen. 

(s2-3).  

 

Det är inte enbart lärare som kan identifieras utifrån dessa tre kategorier enligt Glover och 

Miller (2002a, b). Dessa personlighetstyper återfinns även i ledningsgrupper på skolor och 

hos rektorn, vilket sägs ha en stor påverkan på skolans framtida utveckling. Dock är det svårt 

att fastslå hur IKT-utvecklingen kommer te sig då utfallet påverkas av hur spridningen av de 

tre kategorierna ser ut och inom vilka led på skolan de återfinns. Oavsett utfall påverkar alla 

de som verkar i skolan som organisation skolans kultur och de värderingar, normer och ideal 

som återfinns där. 

 

7 Metod 
 

Studiens forskningsfråga och dess frågeställningar avgjorde för val av metod, där en kvalitativ 

fallstudiemetod med fokus på intervjuer valdes för att studera de processuella förhållanden 

som inverkar på det utvalda fenomenet interaktiva skrivtavlor och därigenom leverera en 

förståelse för fenomenet till läsaren. Merriam (1994) menar att fallstudiemetoder används för 

att få djupgående insikter om en viss situation och hur de inblandade tolkar denna. Fokus 

ligger på processen snarare än på resultatet, på kontextuella förhållanden och på att upptäcka 

snarare än att lägga fram bevis och undersöka variabler. Fallstudier som undersökningsmetod 

gör det möjligt att både pröva och utveckla teorier, vilket gör att de vanligtvis används för att 

skapa en bild av och en förståelse för specifikt utvalda faktorer. Detta gör att fallstudier 

lämpar sig som grund för förbättringsarbeten inom olika fält, då man bygger upp en förståelse 

som kan användas till att förbättra praktiken. 

 

7.1 Urval  
 

Vi har tidigare besökt skolan studien är genomförd på och vid detta tillfälle fick vi inblick i 

deras IKT-användning. Skolans rektor framhåller att skolan tidigt investerat i IT och tekniska 

verktyg i undervisningssyfte. Under vårterminen år 2013 investerade skolan i interaktiva 

skrivtavlor vilket avgjorde för vårt val att kontakta skolans ledning och undersöka om det var 

möjligt att genomföra en studie på skolan, med syfte att få insyn i hur deras arbete med 

interaktiva skrivtavlor ter sig under den primära fasen. Två arbetslag på skolan visade intresse 

för att ingå i vår studie.  

 

7.2 Fallet i fokus  
 

Fallstudien belyser två arbetslag under införandefasen av ny teknik på en lågstadieskola där 

man installerat interaktiva skrivtavlor i samtliga klassrum. De åtta lärare som deltar i studien 

ingår i två olika arbetslag. Fyra lärare är verksamma i årskurs tre och fyra lärare i årskurs fyra. 

Samtliga lärare är mentorer för var sin klass som består av 18-20 elever. Vi kommer att 

använda fiktiva namn för de lärare som deltar i studien. 
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Tabell Arbetslag A Arbetslag B 

Antal lärare  4 4 

Antal elever/lärare  18-20 18-20 

Ålder  ca 25-50  ca 35-55 

Kön   Kvinnor  Kvinnor  

   

 Fig. 1. Översikt över de två arbetslag som studien avser. 

 

Sex av lärarna undervisar i alla ämnen med undantag för idrott och hälsa. Två lärare, en i 

varje arbetslag, undervisar inte i ämnet maltesiska men har större ansvar för engelska-

undervisningen. Lärarna som ingick i studien har en skiftande bakgrund och deras ålder 

varierar. En av lärarna är nyanställd på skolan och resterande har varit anställda på skolan 

under olika lång tid. Under intervjuerna framkom det att två av lärarna har någon form av 

IKT-utbildning med inriktning mot pedagogik. Vid installationen av IWB:erna anordnades ett 

kurstillfälle för alla lärare. Dock hade inte alla lärare möjlighet att delta vid detta tillfälle. 

Därmed kan man dra slutsatsen att lärarnas utbildning och erfarenheter varierar när det gäller 

IKT och IWB. 

 

De olika arbetslagen ansvarar för lektionsplanering för sin årskurs och det sker inget större 

utbyte mellan de utvalda arbetslagen då samarbetet är koncentrerat till det egna arbetslaget. 

Lärarna på skolan undervisar enbart i en specifik årskurs, vilket gör att eleverna på skolan 

byter lärare inför varje skolår. Skolan består av tre olika sektioner; Early school, där eleverna 

är 2-7 år, Middle school, för elever i åldern 8-11 år och Senior school, för elever 12-16 år. 

Varje årskurs består av tre till fyra parallellklasser med en ansvarig klasslärare. Alla 

klasslärare ingår i ett arbetslag vilka är årskursbaserade. 

 

7.3 Studiens design och upplägg  
 

Empirin i studien bygger på semistrukturerade intervjuer av lärare med stöd av strukturerade 

klassrumsobservationer. Vi anser att denna kombination av metoder ger en god bild av hur 

IWB-användningen ser ut i undervisningen. Inledningsvis planerar vi att genomföra 

klassrumsobservationer av de lärare som ingår i studien för att sedan genomföra intervjuer av 

dem. Eftersom studien genomförs på Malta kommer intervjuerna hållas på engelska. Tanken 

är att observationerna ska ge oss möjlighet att ställa lämpliga frågor med anknytning till 

lärarens praktik samtidigt som en intervjuguide kommer att användas för att skapa en bild av 

samtliga lärare. Både Kvale (1996) och Bryman (2008) hävdar att forskning som enbart 

bygger på intervjuer kan sakna ett djup som kompletterande observationer kan bidra till. Detta 

förklarar Kvale (1996: 104) på följande sätt: “if you want to study people’s behaviour and 

their interaction with their environment, the observations of field studies will usually give 

more valid knowledge than merely asking subjects about their behaviour”. Genom att använda 

kompletterande observationer hoppas vi få en fördjupad kunskap som möjliggör för ett 

nyanserat utforskande av forskningsfältet. 

 

Den insamlade empirin analyseras med hjälp av en tematisk analysmetod för att möjliggöra en 

kategorisering av data. Analysmaterialet analyseras utifrån eventuella mönster vad gäller 

likheter, skillnader och motsägelser samt oklarheter som materialet kan uppvisa. Detta sker 

utifrån valda teman. Som stöd under analysen används vetenskapliga teorier och litteratur för 

att tolka och undersöka insamlad data. Studiens resultat och analys baseras huvudsakligen på 

transkriberade intervjuer då observationerna har ett kompletterande syfte i studien. Detta 

medför att observationerna analyseras i mindre utsträckning och ses i relation till intervjuerna, 
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som genomgår en mer djupgående analysprocess. Under analysprocessen gjordes 

kompletterande litteraturgenomgångar samtidigt som viss litteratur fick omvärderas. 

 

7.4 Lärarintervjuer  
 

Genom kvalitativa interjuver kan forskare få insikter och kunskaper om ett fenomen. Vid 

användandet av denna form av intervju försöker man förstå världen ur intervjupersonens 

perspektiv (Kvale, 2009). Enligt Erlandsson och Sjöberg (2013) lämpar sig semistrukturerade 

intervjuer när man vill få svar på ett i förväg utvalda frågor men samtidigt är intresserad av att 

låta den intervjuades personliga tankar och åsikter styra intervjun utifrån de aspekter som är 

relevanta. Detta avgjorde för användandet av semistrukturerade intervjuer som vi anser passar 

syftet för studien. Fördelen med att använda intervjuer i forskningssyfte är att de ofta ger en 

djupare förståelse som underlättar skapandet av en helhetsbild. Samtidigt kan man kontrollera 

informationen med hjälp av följdfrågor vilket kan bidra till hög validitet (Kvale, 2009). Vi 

genomförde totalt åtta intervjuer utifrån en intervjuguide (se.Bilaga 1). Intervjuerna 

anpassades sedan efter det samtal som utvecklades med intervjupersonen, vilket medförde att 

frågorna inte berördes i samma ordning under alla intervjuer.  

 

I vårt upplägg för datainsamlingen hade vi planerat att intervjua lärarna efter våra 

observationer för att få en inblick i lärarens arbetssätt och kunna anpassa intervjufrågorna 

därefter. Dock bidrog den begränsade tid som vi spenderade på skolan till att vi fick 

strukturera om upplägget för studien. Vi fick anpassa oss efter lärarnas möjligheter för 

genomförande av både observationer och intervjuer. Detta medförde att observationer och 

intervjuer utfördes i olika ordning, utan någon specifik struktur. Arbetslag A:s lärare önskade 

genomföra sina intervjuer relativt omgående vilket medförde att två av fyra lärare 

intervjuades innan observationer av dem slutfördes. Arbetslag B:s lärare var senare med att 

ställa upp för intervjuer vilket resulterade i att vi hade möjlighet att göra observationer före 

intervjuerna.  

 
Fig. 2. Tabell över lärarnas fiktiva namn, ålder och årskurs.  

 

Intervjuerna hölls på skolan, i huvudsak i lärarnas egna klassrum och tidpunkterna för dessa 

varierade då lärarna fick bestämma tidpunkten för dem. Innan intervjuerna ägde rum fick 

lärarna ta del av en informationsblankett som innehöll information om studiens syfte och vad 

ett deltagande skulle innebära för dem. Efter att lärarna läst informationsblanketten fick de 
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möjlighet att ställa frågor om den. Därefter gavs vi samtycke till att använda intervjuerna för 

studien. Intervjuerna inleddes med att de fick berätta vad de allmänt ansåg om IKT och IWB 

inom skolvärlden. Denna fråga resulterade i såväl som långa och korta uttalanden med 

varierat innehåll. Intervjuerna transkriberades ordagrant enskilt med hjälp av ett 

transkriberingsprogram för att underlätta avlyssningen av ljudfilerna. När alla intervjuer var 

transkriberade skrevs samtliga intervjuer ut. Varje författare fick en utskrift av alla intervjuer 

för att skapa en enskild uppfattning av materialet, vilket senare diskuterades och användes 

som utgångspunkt för efterföljande analys. 

 

7.5 Tematisk analys av intervjumaterial  
 

För att analysera intervjumaterialet används en tematisk analysmetod med inspiration av 

Braun och Clarks (2008) tillvägagångssätt. De menar att en tematisk analysmetod med fördel 

kan användas för analys av kvalitativ data då den utmärker sig för sin flexibilitet. Kvalitativa 

analysmetoder kan grovt delas in i två grupper. I den första gruppen återfinns analysmetoder 

som är bundna till eller härstammar från teoretiska eller epistemologiska utgångspunkter, så 

som text- och dialoganalyser. I den andra gruppen återfinns analysmetoder som är mer 

självstående och mindre bundna till teorier och epistemologier, vilket gör att dessa kan 

användas inom vitt skilda forskningsgrenar. Det är inom denna grupp som tematisk 

analysmetod återfinns.  

 

En tematisk analysmetod används för att identifiera, analysera och rapportera för de mönster 

eller teman som återfinns i insamlad data. Den organiserar materialet i låg utsträckning men 

ger en detaljerad bild av empirin. För att kunna genomföra en analys är det av vikt att välja ut 

relevanta teman för analysmaterialet. Ett tema ska fånga något av vikt när de gäller empirin i 

relation till aktuell forskningsfråga. Dock finns det inga fasta utgångspunkter för hur en 

tematisk analys ska genomföras (Braun och Clark, 2008). Detta gör att vi valt att ta stöd av de 

tillvägagångssätt som Braun och Clark beskriver med avseende på de faser som de anser 

utmärker tematiska analyser, vilka de beskriver på följande sätt:  

 

1. Skapa en förtrogenhet med empirin. Görs genom transkribering, läsning och 

omläsning av data.  

2. Skapa initial koder. Koda intressanta funktioner i empirin systematiskt. Sammanställ 

relevant data till varje kod.  

3. Sök tema. Sammanställ koder till potentiella teman. Länka all data till utvalda teman.  

4. Granska teman. Kontrollera om utvalda teman passar i relation till kodad data och 

empirin som helhet.  

5. Definiera och namnge teman. Pågående analys för att förfina och urskilja det specifika 

för varje tema, och för den övergripande bilden analysen ger. Mynnar ut i klara 

definitioner och namn för alla teman.  

6. Producera en rapport. Den sista chansen för analys. Urval och framställning av extrakt 

som exempel samt avslutande analys av extrakt. Återkoppling av analysen i 

förhållande till forskningsfråga och litteratur. (s. 87).  

 

Braun och Clark (2008) framhåller samtidigt att de faser de beskrivit ej kan åtskiljas utan är 

beroende av varandra, vilket vi även erfar under analysprocessen. Inledningsvis skapade vi 

oss enskilda uppfattningar av intervjuerna, genom både transkribering och genomläsningar av 

samtliga intervjuer, vilket gav oss en förtrogenhet med analysmaterialet. Därefter diskuterade 

vi våra åsikter och tankar kring varje intervju för att kunna skapa första stadiets koder. De 

utvalda koderna hjälpte oss att koppla samman intervjuerna och se mönster i materialet, t.ex. 
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synliggjordes likheter och skillnader mellan lärarna. Dessa utmynnade i teman, som upplevda 

svårigheter och upplevda positiva aspekter, till vilka vi kunde koppla relevant material. När 

allt material kunde knytas till ett tema genomfördes en granskning av kodad data och teman 

sett i relation till studiens syfte och frågeställningar. I denna process fokuserade vi främst på 

intervjumaterialet men vi granskade även observationerna för att få en nyanserad bild av den 

kontext vi undersökt.  

 

7.6 Strukturerad observation 
 
Genom stukturerade observationer i alla deltagande lärares klassrum fick vi insyn i hur lärarna 

använde IWB:er i undervisningen. Observationerna genomfördes under en tidsperiod av två 

veckor. Vid strukturerade observationer utgår man från i förväg utvalda beteenden eller 

situationer som kategoriseras. Observatören strävar efter att påverka skeenden i så liten 

utsträckning som möjligt och intar ett objektivt förhållningssätt under insamlingen av data 

(Justesen & Mik-Meyer, 2011). Den process vi var intresserade av att studera var hur och på 

vilka sätt lärarna använde sina IWB:er samt för vilka ämnen den används och vidare vilken 

roll eleverna tilldelades under användandet.  

 

Studien baseras delvis på 16 observationstillfällen av åtta lärare, två observationer i varje 

klass. Båda författarna gjorde en enskild observation vid varje observationstillfälle. Varje 

observation bestod av en lektion, dock kom tiden att variera något för observationerna då 

lektionspassen var mellan 40-60 minuter långa (se fig.3). Lärarna fick inledningsvis ge oss 

godkännande för att genomföra observationer i deras klassrum, dock gjordes inga 

bestämmelser över vilka dagar eller tider vi skulle närvara. Detta gjorde att observationerna 

genomfördes utan någon längre föranmälan och vi närvarade vid en utvald lektion från början 

till slut.  

 

Vi använde ett observationsschema (se. bilaga 2) för att kategorisera utvalda fenomen som vi 

noterade vid IWB-användningen, vilket kompletterades med våra egna reflektioner från 

observationerna. Dessa två hölls strikt åtskilda för att objektiviteten inte skulle påverkas av 

våra subjektiva tankar och tolkningar av observationstillfällena. Vi använde ett enskilt 

observationsschema per klass och författare. När alla observationer var genomförda gick vi 

gemensamt igenom alla observationsscheman. Avsikten var att studera likheter och skillnader 

mellan varje observationstillfälle och alla gjorda observationer, vilka sedan sammanställdes i 

ett observationsschema över alla genomförda observationer. Samtidigt var det av vikt för oss 

att kontrollera att våra observationer uppvisade en samstämmighet och att vi hade noterat 

samma händelser och förekomster. Det var även intressant att ha möjlighet att diskutera 

varandras reflektioner från observationerna, vilka gav oss olika perspektiv på företeelser i 

undervisningen.  
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Observationerna visar att de interaktiva skrivtavlorna används av alla lärare, i de flesta ämnen. 

Vi var inte närvarande vid någon religionsundervisning och kan därför inte uttala oss om 

användningen i detta ämne. Våra observationer visar att IWB:n används mest frekvent i 

språkundervisning, i både engelska och maltesiska. Vi hade inte möjlighet att göra lika många 

observationer i varje ämne, vilket gör att vi inte kan dra några generella slutsatser om 

eventuella samband mellan olika ämnen och IWB-användning. 
 

7.7 Etiska överväganden  
 

Vi har förhållit oss till de etiska regler som Vetenskapsrådet (2002) föreskriver när det gäller 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Detta 

innebar att vi inledningsvis informerade lärarna via ett skriftligt dokument om vad dessa krav 

innebar för dem och de fick samtycka till att delta i vår studie genom underskifter. De blev 

informerade om att de kunde avbryta deltagandet utan några konsekvenser och att de hade 

möjlighet att få en kopia av sin egen intervju. Alla deltagare upplystes om att det insamlade 

materialet endast skulle användas i vår studie och inte i andra sammanhang. Vi underättade 

även deltagarna om att de skulle avanonymiseras för att på så sätt skydda deras identitet och 

göra det svårt för utomstående att identifiera informatörerna. 

 

Objektiviteten är den etiska frågan som vi konstant har förhållt oss till under våra 

observationer och intervjuer för att minimera personlig påverkan på vår emperi. Vi har 

framförallt haft ”intervjuareffekten” i åtanke. Kvale (2009) menar att det är ett fenomen som 

kan uppstå vid intervjusituationer där forskarens personliga identitet kan få en betydelse för 

hur intervjupersonen svarar på frågor. Det kan uppstå situationer som gör att den intervjuade 

bortser från sin egentliga uppfattning och istället delger för svar som intervjupersonen tror att 

forskaren vill ha, vilket påverkar studiens utfall. Vi har även undvikit jämförelser mellan 

insamlad data från de båda arbetslagen eftersom vi bedrivit en fallstudie med syftet att 

undersöka införandet av ny teknik. Av det skälet var inga jämförelser relevanta för oss, trots 

att det uppkom möjligheter till komperativa jämförelser.  
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7.8 Studiens validitet och reliabilitet  
 

Studiens reliabilitet utgörs av hur tillförlitlig studien är, vilket bygger på hur väl man lyckats 

mäta det som varit avsett att mäta (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Dock är det inte alltid en 

kvalitativ studie syftar till att säkerställa ett uppmätbart resultat. I kvalitativ forskning ligger 

tonvikten på innehållet och betydelsen av det studerade fenomenet i centrum. Detta rör 

studiens validitet, dess giltighet, som avgörs om studien studerar det som ämnades studeras. 

Som stöd i denna process använde vi oss av ett observationsschema och en intervjuguide, 

vilka vi kommer redogöra för i efterföljande text. För kvalitativa studier finns det vissa 

kriterier med avseende på studiens validitet och reliabilitet. Ett bekräftande stöd från annan 

forskning anser öka studiens trovärdighet samtidigt som studien ska synliggöra de 

tillvägagångssätt som använts under projektets genomförande (Justesen & Mik-Meyer, 2011). 

 

För att öka realibiliteten och validiteten bör man förhålla sig objektiv under insamlingen av 

empiri och under tolkningen av denna. Samtidigt bör man vara medveten om forskarens roll 

som tolkningsinstrument när det gäller analysen av resultaten. Vid användandet av intervjuer 

bör man undvika att ställa ledande frågor för att minimera personligt inflytande på 

intervjupersonen (Kvale, 2009). För att minimera uppkomsten av ledande frågor utgick vi från 

en intervjuguide, vilket också underlättade för vår objektivitet och att vi studerade det som 

varit avsett att studera. Intervjuguiden hjälpte oss även att ta reda på det som var ämnat att 

undersökas, vilket gjorde att svaren vi fick under intervjuerna i högsta grad var relevanta för 

studien. Syftet med våra intervjuer var att få insikt i lärarnas personliga uppfattningar och 

attityder, vilka inte ska ses som några absoluta sanningar, utan som en del av 

intervjupersonens erfarenhetsvärld. I resultatkapitlet presenteras därför en kontextbunden 

beskrivning av verkligheten som har för avsikt att ge läsaren insikt i en ögonblicksbild av 

verkligheten.  

 

Den s.k. ”intervjuareffekten” är även relevant att belysa i vår studie då vi sedan tidigare haft 

personlig kontakt med tre av de åtta intervjuade lärarna, vilket kan ha påverkat intervjuerna på 

ett både positivt och negativt sätt. En mer personlig kontakt sedan tidigare kan ge 

intervjuobjekten en känsla av trygghet under intervjun som gör att de vågar vara mer 

personliga och avslappnade, samtidigt som det kan ge motsatt effekt hos de intervjuade som 

kan uppleva situationen som främmande och konstlad (Kvale, 2009). Oavsett eventuell effekt 

finns det en skillnad vad det gäller personlig kontakt vid tre intervjuer som inte finns i de 

andra fem, då vi inte tidigare träffat dem. Vi vill även framhålla att lärarna som intervjuades 

inte fick chansen att läsa igenom eller kommentera intervjuera när de var färdigtranskriberade 

på grund av tidsbrist, från båda parter. Vi hade föredragit att få respons på transkriberingen av 

intervjupersonerna eftersom det ökar den ekologiska validiteten för studien (Erlandsson och 

Sjöberg, 2013). Inför studien hade vi även planerat att använda oss av respondentvalidering, 

vilket innebär att analysen, eller delar av denna, delges till de personer som medverkat i 

studien. Detta menar Kvale (2009) ökar studiens kvalité och därigenom dess validitet. Dock 

medförde den ovannämnda tidsbristen att detta inte var genomförbart. 

 

De strukturerade observationerna för vår studie ägde rum i lärarnas ordinarie klassrum och 

eftersom vi inte deltog i undervisningen har vi ej på ett aktivt sätt kommit att påverka de 

skeenden som vi hade för avsikt att studera. Vi valde även att använda ett observationsschema 

för att underlätta för vår objektivitet och skapa en likvärdig bild av de båda arbetslagen. 

Schemat bestod av noterbara händelser i tabellform där vi gjorde markeringar för skeenden vi 

såg i undervisningen. Dessa kompletterades med en sida för anteckningar där vi var fria att 

skriva ner våra subjektiva reflektioner under observationerna. Värt att notera angående 
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studiens reliabilitet är vår placering under observationerna, då vi på grund av platsbrist ofta 

satt relativt nära varandra. Den planerade tanken var att sitta på olika sidor av klassrummet för 

att ha möjlighet att upptäcka detaljer och händelser ur olika vinklar, samtidigt som ett större 

avstånd skulle säkerställa en minimal påverkan och distraktion av varandra.  

 

Lärarna som deltog i studien var en del av de två arbetslag som studien hade för avsikt att 

studera och inga kategoriska val har gjorts när det kommer till deltagare för våra intervjuer 

och observationer. Därmed avgjorde slumpen för det studerade urvalet. Ingen individuell 

insamling av data har förekommit under studien och de resultat och analyser som presenteras i 

studien grundas på vår gemensamma bearbetning av data vilket bidrar till en högre reliabilitet 

och validitet (Erlandsson & Sjöberg, 2013). Vi inledde vår bearbetning av data enskilt för att 

sedan väga våra tolkningar mot varandra, vilka lade grunden för vår gemensamma analys av 

både observationer och intervjuer. 

 

8 Resultat och analys 
 

I följande sektion behandlar vi och diskuterar resultaten av genomförda intervjuer och 

observationer. Varje forskningsfråga analyseras enskilt utifrån en tematisk analys och tidigare 

forskning vilket kompletteras med utdrag från intervju- och observationsanteckningar. Vi 

inleder med att presentera och besvara forskningsfråga 1 som lyder:  

 

- Vilka hinder och möjligheter upplever läraren att användandet av interaktiva 

skrivtavlor medför? 

 

Denna fråga berördes under alla intervjuer och syftet var att undersöka lärarnas uppfattning av 

hinder och möjligheter vid användandet av interaktiva skrivtavlor. Observationerna gjorde det 

möjligt att notera eventuella hinder i det praktiska arbetet med de interaktiva skrivtavlorna 

samtidigt som vi gavs tillfälle att studera tänkbara användningsmöjligheter för dessa.  

 

8.1 Forskningsfråga 1  
 

För att besvara ovanstående fråga använder vi oss av Prestridges (2011) Barrier Theory där 

termerna ”first order barrier” och ”second order barrier” används för att beskriva två olika 

barriärer vid IKT-användning. First order barrier utgörs av den arbetskraft som läggs ner på 

IKT-baserad undervisning, samt tillgång och brist på resurser och teknisk support medan 

Second order barrier utgörs av lärares personliga förhållningssätt och attityder till IKT. Silicia 

(2005) lyfter även fram tiden, som vi valt att kalla tidsaspekten, som en betydande faktor vid 

användandet av IKT i skolan. Vi anser att tidsaspekten som synliggörs i studien är relevant att 

belysa utifrån ett individuellt och ett skolperspektiv, vilket medför att både first och second 

order barriers berörs. Observationerna och intervjuerna av de båda arbetslagen visar att 

integreringen av IWB:er i skolan påverkas av både ”second order barriers” och ”first order 

barriers”.  

 

8.2 First order barriers  
 

Denna barriär för IKT-användning anser Prestridge (2011) har börjat minska i samhället då 

allt fler skolor är villiga att investera i IT-resurser och tekniska hjälpmedel jämfört med 

tidigare årtionden. När det gäller skolan som studien avser har det länge funnits önskemål från 

flera lärare om en investering av interaktiva skrivtavlor, vilket har varit svårt att genomföra på 

grund av en begränsad budget och skrivtavlornas höga kostnad. På skolan, liksom på de flesta 
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andra skolor på Malta, har investeringen av IWB:erna möjliggjorts av finansiellt stöd av 

Europeiska Unionen (http://www.independent.com.mt), vilket en av intervjuerna visar på:  

  

I think the EU provided funds for the purchase of the interactive whiteboards. The problem 

that we were having is that a lot of the money from the government was going for the public 

schools and private schools didn’t have any access to those funds at all. So, and these things 

costs a lot of money so we were a little bit, it was difficult for us to get the technology in, 

cause technology is expensive you can’t get away from that. But once we had the money they 

came very quickly. Once the funds came through we had the boards in a few months which 

was really good. (Elsa, klasslärare, årskurs 3). 

 

Malta Information Technology Agency (MITA) skriver att 85 procent av kostnaden för de 

interaktiva skrivtavlorna finansieras av EU. De resterande 15 procent av kostnaden finansieras 

av regeringen för kommunala skolar på Malta medan friskolorna måste stå för den 15- 

procentiga kostnaden själva. Detta indikerar att den ekonomiska faktorn fortfarande kan ha en 

avgörande roll för investeringar av tekniska verktyg och resurser för många skolor. Utan EU:s 

bidrag skulle inte skolan haft möjlighet att investera i interaktiva skrivtavlor vid den här 

tidpunkten.  

 

8.2.1 Teknisk support och kompetensutbildning  
 

Intervjuerna visar att lärarna anser att skolans tekniska supportsystem är funktionellt och väl 

utbyggt. Inga intervjuer tyder på att lärarna upplever några större brister inom detta område. 

Skolan har utformat ett supportsystem för den tekniska utrustningen. Det finns en IT-support 

på skolan som främst ansvarar för skolans datorer och kommunikationssystem samt ett 

tecknat kontrakt mellan skolan och det företag IWB:erna köptes in från. I kontraktet ingår ett 

avtal med teknisk support. Lärarna har möjlighet att rapportera om tekniska svårigheter till 

IT-supporten på skolan som tar kontakt med IWB-företaget vid behov. Företaget ansvarar 

sedan för att skicka ut en teknisk support till skolan som inom 24 timmar åtgärdar problemet. 

Dock framgår det av intervjuerna att det normalt inte förekommer några omfattande tekniska 

problem enligt lärarna, vilket utdraget nedan tyder på: 

 

If something happens to the software the IT-support sends people over who manage the 

software or are an administrator who sorts it out. The service comes within 24h. So we have a 

good support-system for everything. And since the interactive whiteboards are brand new we 

haven’t had any problems yet. The speakers didn’t work in the beginning but there came 

people and fixed them. I think it’s all about giving practitioners time. (Sarah, klasslärare, 

årskurs 3). 

 

Samtidigt observerades tillfällen med svårigheter för elever att använda IWB:n då touch-

sensorn inte kunde avläsa elevernas fingerrörelser. Detta medförde att eleverna fick använda 

en IWB-penna att skriva på skärmen med. Ett fåtal gånger uppstod det även en fördröjning 

hos skärmens svarssekvens, vilket medförde att tavlan inte gick att använda under några 

sekunder. Detta gav inte någon märkbar påverkan på undervisningen, då tidsomfattningen för 

uppkomsten av ovanstående problem var låg. Vid tidpunkten för installationen av de 

interaktiva skrivtavlorna vittnar flera lärare om tekniska problem. Detta stöds av Kennewell 

(2001) och Hanisch och Strasser (2003) som belyser att det normalt finns olika svårigheter i 

den primära fasen vid införandet av ny teknik, så som IWB:er. Några av de problem och 

hinder som författarna lyfter fram är tillgång till programvara, teknisk support för lärare, 

internetvana hos lärare och problem med att kompetensutbilda lärare. Dock menar författarna 

http://www.independent.com.mt/
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att det finns långsiktiga vinster med att använda IWB:n som uppväger dessa problem då lärare 

sägs bli allt mer kompetenta desto mer de använder IWB:n. 

 

När det gäller utbildningsmöjligheter och kurstillfällen för de interaktiva skrivtavlorna hölls 

det inledningsvis tre utbildningstillfällen för alla lärare. Dock hade inte alla lärare möjlighet 

att delta vid dessa och i ett flertal intervjuer uttrycks det en önskan om fler 

utbildningsmöjligheter och kurser för användandet av interaktiva skrivtavlor. Många av 

lärarna upplever att den inledande utbildningen inte gav tillräckligt med kunskap i ett längre 

perspektiv och för många har frågor uppstått efter installationen, vilket exemplifieras av detta 

utdrag:  

 

We have gotten a little training on how to use the board but we need more, as teachers we do 

need more training on it because there might be other things that would help us when working 

with it and we don’t really know about them yet. Because the interactive whiteboard is very 

vast. (Hilda, klasslärare, årskurs 4). 

 

Flera lärare uttrycker också ett missnöje över tidpunkten för utbildningssessionerna då de 

interaktiva skrivtavlorna installerades under en längre tidsperiod, vilket medförde att en del 

lärare inte hade fått dem installerade innan kurserna gavs. Detta gav upphov till en ojämn 

fördelning av förkunskaper hos lärarna som menar att kurstillfällena borde genomförts efter 

installationen av samtliga skrivtavlor. Vissa lärare menar att förkunskaper är avgörande för 

hur de kan relatera till och inhämta kunskaper om IWB:erna. De anser att fler 

utbildningstillfällen skulle kunna påverka undervisningen positivt. Deras uttalande stärks av 

BECTA (2003) där det framgår att positiva undervisningseffekter av IWB:er kan maximeras 

genom investeringar i återkommande utbildningar för lärare. 

 

Lärarnas behov av fler utbildningstillfällen har uppmärksammats av ledningen då fler kurser 

är inplanerade men tidpunkten för dessa är inte fastslagna då olika tidsaspekter måste vägas in 

i planeringen. Clark och Zagarell (2012) behandlar området tekniskt stöd som de anser är en 

av skolans största utmaningar för integrering av ny informations-och kommunikationsteknik. 

Många skolor som inte investerar i en teknisk support har lärare som är rädda för framtida 

tekniska problem, vilket är ett hinder för deras dagliga praktik. Brist på tekniskt stöd kan 

avsevärt minska lärares motivation för att arbeta med IKT. Detta anser även vi är avgörande 

för integrering av ny teknik eftersom läraren ofta har möjlighet att konstruera sin egen 

undervisning och välja vilka medel som ska användas i inlärningssyfte. 

 

Samtidigt vill vi belysa Glover och Millers (2001) antagande kring inledande utbildningar 

som ofta erbjuds av IWB-leverantörer. Dessa utbildningar stärker ofta lärares entusiasm för 

att arbeta med interaktiva skrivtavlor. Dock finns det tveksamheter i utbildningens kvalitéer 

och den långsiktiga betydelsen av utbildningen. Deras forskning visar att lärarnas första 

entusiasm snabbt försvagas om de inte har tillgång till vidare vägledning och stöd i hur IWB:n 

kan användas. Bristen på kompetensutveckling när det gäller tekniska verktyg kan komma att 

hämma och hindra lärare från att använda dessa som pedagogiska verktyg (Greiffenhagen, 

2000; & Burden, 2002). I relation till detta vill vi belysa att Glover och Miller (2001) 

förespråkar en nivågruppering av lärare baserad på deras tekniska kompetens genom att låta 

mer erfarna användare arbeta tillsammans med nybörjare. Det sägs bidra till en bättre 

kompetensfördelning samtidigt som lärarna då har möjlighet att ta lärdom av varandra, vilket 

kan påverka deras självförtroende positivt.  
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Elsa, en av klasslärarna i årskurs tre, berättar att ett av hennes ansvarsområden på skolan berör 

IKT. Detta innebär att hon fungerar som en mindre teknisk support med ansvar för bland 

annat skolans hemsida. Flera lärare nämner att de brukar vända sig till Elsa för stöd och 

rådgivning och det framgår att detta har bidragit till trygghet i arbetslaget. Samtidigt finns det 

andra lärare som önskar lärarna i de olika årskurserna skulle få möjlighet till att arbeta i mer 

skiftande grupper, så att lärare med olika grad av kompetens kan dra lärdom av varandra. 

 

8.2.2 Tidsbrist inom skolan  

 

Under intervjuerna vittnar flera lärare om en upplevelse av tidsbrist på skolan. Dock ger olika 

lärare uttryck för brist på tid inom olika områden så som lektionsplanering, samverkan med 

andra lärare och begränsade tillfällen att pröva sig fram och undersöka olika aspekter av 

IWB:n. Detta menar en lärare begränsar utbytet av kunskaper och idéer lärare emellan samt 

minskar deras möjligheter att fördjupa sina kunskaper av IWB:n: 

 

The problem is lack of time, when you are classteacher like us we don’t have much time to get 

together and help each other like – “do this and this is how it works”, because we are full 

time with the students. Okay, we have a free lesson like now but it doesn’t mean the class next 

door has a free lesson at the same time, so our time to meet and share knowledge is very, very 

limited. While in senior school you have more free lessons and you have time to share ideas 

like –“I did this and that and this is what happened”. You know these things don’t happen 

here because our time is very limited. So it’s something I would like to have more, more free 

time. (Emma, klasslärare, årskurs 4). 
 

Samtidigt visar lärarnas uttalanden att tidsbristen enligt dem kan påverka andra upplevda 

hinder, som de begränsade utbildningsmöjligheter som de anser sig ha haft på skolan hittills: 

 

The head-teacher said that there probably will be more courses. But we will need to find the 

time for it and we need to find someone who actually gives the course, because the person 

who is in charge is apparently very busy. (Lina, klasslärare, årskurs 4).  

 

Dessa resultat indikerar på att tidsbristen upplevs som en avgörande faktor för hur väl 

IWB:erna integreras i skolan. Lärarna upplever att deras kunskapsutveckling begränsas av få 

tillfällen att experimentera med skrivtavlorna och få tillfällen där de kan dela kunskaper med 

andra kollegor. Samtidigt framkommer det att det har varit svårt att planera in fler 

utbildningstillfällen eftersom lärare och ledning har strikta tidsramar under skoldagen. 

 

8.2.3 Stöd från ledningen och kollegor 

 

Stöd från ledning och kollegor kan anses ha en stor betydelse för hur väl integrering av ny 

teknik fortlöper. Clarke och Zagarell (2012) belyser ledningen som en maktfaktor då den har 

möjlighet att styra progressionen av lärares kunskapsutveckling inom IKT.  De anser att 

ledningens stöd har större inverkan på lärares användning av IKT jämfört med återkommande 

utbildningstillfällen, som har låg effekt om läraren inte kan känna av ett bestående stöd från 

skolan. Flera lärare berör stödet från ledning och andra kollegor som en central faktor för 

integrering och utveckling av IKT-resurser, vilket utdraget nedan ger uttryck för: 

 

No matter whatever system you adopt, if you are within an environment which is supportive 

you are going to be fine. It’s not going to be good if you are in a situation where you can’t 
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find any backup from your friends or from the administration. I think what makes or breaks 

the use of those resources is the support that you receive. Like for us. The support was strong 

– so we were all willing to try it out and see the benefits of it all. It all depends on the context 

and the setting in which you are working. If you are left alone then you will maybe not be that 

successful in the implementation of IT. You cannot get help and work with it together. For me 

that’s what makes all the difference – the people you are with, the team around you. And this 

is in general, not just when it comes to the use of the interactive whiteboard. (Sarah, klasslärare, 

årskurs 3).  

 

Utdraget visar att läraren upplever att stödet under införandet av interaktiva skrivtavlor var 

starkt från ledning och kollegor. Samtidigt som resultatet visar en samstämmighet med Clarke 

och Zagarells (2012) forskning då flera lärare menar att skolans utvecklingslinje påverkar 

deras personliga förhållningssätt till de interaktiva skrivtavlorna och IKT överlag. Likväl är 

det intressant att återigen diskutera budgetfrågan då skolans interaktiva skrivtavlor delvis är 

finansierade av EU. Om skolan själv hade stått för hela kostanaden är det inte säkert att 

ledningen valt att göra en IWB-investering eftersom pengarna kunde bedömts som 

nödvändiga inom andra sektioner av skolan. 

 

8.2.4 Second order barriers 
 

Prestridge (2011) menar att second order barriers – lärarens personliga attityder och 

förhållningssätt utgör det största hindret för en lyckad integrering av ny teknik i skolans värld. 

I BECTA (2003) undersöks även de hinder som bromsar IKT-utvecklingen. Rapporten från 

BECTA visar att självförtroendet hos lärare är avgörande för deras intresse att använda sig av 

tekniska verktyg. Ett bristande självförtroende leder ofta till en rädsla för att utforska 

teknikens möjligheter och en oro för att tekniska problem ska uppstå under användandet av 

IKT i undervisningen. Utebliven kompetensutbildning sägs leda till att dessa lärare fortsätter 

att använda samma undervisningsmetoder som de tidigare gjort. Ett gott självförtroende hos 

läraren har motsatt effekt och underlättar för utveckling av både undervisning och teknikens 

användningsområden. De lärare som ingår i studien visar på en variation vad de gäller deras 

självförtroende vid användningen av interaktiva skrivtavlor. De lärare som uttryckte ett behov 

av fler utbildningstillfällen tyder också på ett mindre gott självförtroende som exemplifieras 

nedan:  

 

Other teachers have told me that they are not as confident since they just got it (the IWB) last 

year. They are using it more now than they did last year and as far as I know they have used it 

for a half year. The interactive whiteboard was confusing them in the beginning. I mean in the 

beginning you have to start changing your ways immediately. So that’s why I think they feel 

that they need to have this course as well. I obviously need it because I’m totally new but I 

think they feel more confident because they were attending to the course. But I don’t think 

they are confident users and I’m even a less confident user. Although I keep using the same 

IWB-program. But that’s also a reason for me to go to the course, to learn more things. I can 

have more of a choice if I do so. (Freya, klasslärare, årskurs 3). 

 

Utdraget visar på att läraren tillsammans med flera andra lärare inte identifierar sig som säkra 

användare av IWB:erna och att detta kan bero på deras utbildningsmöjligheter och 

omställningen som införandet av interaktiva skrivtavlor medför. Resultatet stöds av den 

forskning som är presenterad under avsnittet ”teknisk support och kompetensutbildning”. 

Forskningen belyser sambandet mellan utbildning och ett gott självförtroende som väsentlig 

när det gäller IKT-användning. Lärare med ett gott självförtroende anses vara mer beredda att 
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ta risker och utforska ny teknik mer ofta än lärare med ett mindre gott självförtroende 

(Howard, 2011). Detta observerades vid två observationstillfällen där läraren frångick 

planeringen och började utforska IWB:ns möjligheter i stunden tillsammans med eleverna, 

vilket en observationsanteckning visar:  

 

Läraren säger högt i klassen att hon inte vet hur man färglägger hela ordet på tavlan i 

samma färg. Prövar att trycka på olika inställningar på skärmen och en del elever försöker ge 

läraren råd för att hon ska lyckas hitta rätt funktion. (Sarahs klassrum, 11 december 2013). 

 

Läraren tog vid detta tillfälle åt sig av elevernas råd och testade deras förslag. Dock fann de 

ingen gemensam lösning på problemet utan gick vidare till lärarens tänkta planering. Om 

läraren inte hade haft ett gott självförtroende finns det risk att hon inte hade vågat visa sin 

okunskap inför eleverna. I en rapport av BECTA (2006) lyfts detta fram som en bidragande 

orsak till varför lärare med lågt självförtroende undviker att använda IKT i sina klassrum då 

det kan uppstå situationer där elever visar sig inneha mer kunskaper i frågan än läraren själv 

har. Utifrån forskning och observationstillfällen kan vi dra slutsatsen att det finns ett antal 

lärare ur lärarlagen som studien avser som har ett gott självförtroende när det gäller IWB-

användning och som vågar ta tekniska risker i klassrummen. Samtidigt väljer de lärare som 

inte anser sig vara tekniskt kunniga eller säkra användare av interaktiva skrivtavlor att 

använda sig av dessa dagligen i undervisningen. 

 

Detta kan sättas i samband med den genomgående positiva uppfattning av IWB:n som alla 

lärare har. Alla lärare anser att de interaktiva skrivtavlorna är ett verktyg med många 

undervisningsmöjligheter då användningen kan anpassas efter lektionens syfte och innehåll. 

De flesta lärare ställer sig positiva till att använda IWB:n eftersom den är ett bra stöd i 

undervisningen för elever i behov av extra stöd och för klassen som helhet då den ger en 

visuell upplevelse av lektionsinnehållet.  Dessa inställningar och uppfattningar återfinns i 

andra forskningsresultat på området (Mathews-Aydinli & Elaziz, 2010; Higgins, 2010; & 

Prestridge, 2011). Många lärare i vår studie menar även att IWB:n bidrar till att eleverna blir 

intresserade och visar mer engagemang i skolan, då eleverna har möjlighet att delta mer aktivt 

i undervisningen genom de interaktiva möjligheter som IWB:n skapar. Under en observation 

utspelades följande scenario: 

 

Läraren går fram och sätter sig ned vid datorn och tar upp Youtube-sidan. Eleverna märker 

detta och vänder sig helt mot IWB:n. Läraren förklarar att de ska få titta på storyboard (En 

alfabets-serie) med bokstaven U. Barnen hurrar och blir exalterade. De sjunger med högt och 

skrattar flertalet gånger under tiden. (Freyas klassrum, 12 december 2013). 

 

Detta indikerar på engagemang hos eleverna och förekommer under flera liknande 

observationstillfällen då eleverna uppvisar ett intresse för att sjunga med i sånger eller 

diskutera det som visas på tavlan. Samtidigt visar observationerna att ingen elev har tackat nej 

till att gå fram till IWB:n när tillfälle för detta har getts. Vi anser dock att det är av vikt att 

väga in det som rapporterats i BECTA (2003) med avseende på ökad motivation hos elever 

vid IWB-användande. I rapporten befarar man att elevernas intresse och engagemang kan 

komma att avta när skolan använt sig av verktyget under en längre period. Emellertid 

framhåller flera lärare att eleverna redan är vana vid IWB:erna då de funnits i klassrummen 

under ungefär ett halvårs tid och de inte har märkt av någon förändring i deras engagemang 

och intresse under den aktuella tidsperioden med undantag för de första veckorna. 

Inledningsvis gav eleverna IWB:n uppmärksamhet även när den inte var påslagen, menar 
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flertalet lärare, men att detta avtog när de vant sig vid verktyget. En lärare anser att IWB:n 

alltjämt fångar elevernas uppmärksamhet eftersom: 

 

It gives them a more dynamic interaction in class and it captures their interests in a way some 

traditional methodologies don’t. (Elsa, lärare, årkurs 3). 

 

Uttalandet stöds av Le Breuilly (2004) som menar att användningen av IWB:er är 

motivationshöjande eftersom IWB:n erbjuder rika möjligheter för interaktion och diskussioner 

i klassrummet mellan både lärare och elever. Detta vill vi även se i relation till övrig forskning 

där man framhåller lärarens personliga inställning till IWB:n och användningssyfte som 

avgörande för IWB:ns multimodala egenskaper och funktion i klassrummet. Ett smalt 

användningsområde i undervisningen gör att IWB:ns egenskaper inte används fullt ut, vilket 

vi kommer att behandla under forskningsfråga 2. 

 

8.2.5 Personlig tidsbrist och IT-användning 
 

I studien framkommer det en upplevelse av personlig tidsbrist hos flera lärare vilket sägs 

påverka deras möjligheter att utveckla kunskaper om IWB:n och dess användningsområden. 

Ett mindre antal lärare framhåller att alla lärare bär ett personligt ansvar för integreringen av 

de interaktiva skrivtavlorna genom ett självständigt kunskapssökande. Flertalet lärare anser 

dock inte att de bär ett personligt ansvar för att utveckla sina IWB-kunskaper utan tillskriver 

skolan ett större ansvar på detta område. De anser att skolan bör investera i fler 

utbildningsmöjligheter som underlättar deras kunskapsinhämtning: 

 

I haven’t had enough time to experiment with the Smartboard, especially because I have 

children at home. When I get home my time is limited so I don’t have enough time, to be 

honest. (Emma, klasslärare, årkurs 4). 

 

De lärare som har familjer fann mindre tid till att utforska tekniken på sin fritid och sa sig ha 

mindre möjligheter att planera för undervisningen hemma. De lärare som inte har familj anser 

dock att planeringen har blivit smidigare att genomföra då de kan ta med sig arbete hem och 

planera där. Detta anser de underlättar för utformingen av lektioner med inslag av IWB:n samt 

utökar deras möjligheter att utforska IWB:n under skoltid då planeringen är avklarad sedan 

tidigare. Under intervjuerna tillfrågades även lärarna om sin personliga IT-användning. 

Samtliga lärare sa sig använda internet dagligen men deras syfte med användningen och 

tidsomfattningen för denna varierade från person till person. Vissa lärare framhöll att de hade 

ett minimalt intresse för internet och ny teknik medan andra lärare sa sig vara självsäkra 

användare med goda tekniska kunskaper. Två lärare framhöll att deras smartphones 

underlättade tillgängligheten till internet. Lärarna använde främst internet till e-post, sociala 

medier och onlineshopping. 

 

8.3 Forskningsfråga 2  
 

I följande sektion behandlar vi och diskuterar resultaten för forskningsfråga 2 som lyder på 

följande sätt:  

 

- Finns det möjlighet att identifiera olika lärartyper när det gäller användningen av 

interaktiva skrivtavlor? 
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Genom en tematisk analys av vårt forskningsmaterial utkristalliserar sig två lärartyper, vilka 

vi valt att identifiera med hjälp av Glover och Millers (2002a, b) teori om ledarskap vid 

användning av IWB-teknik. De menar att IWB-användare inom skolan kan kategoriseras 

utifrån tre personlighetstyper – ”missioners”, ”tentatives” och ”ludditer”. Missioners anses 

vara de lärare som inte bara förstår tekniken utan som också har förmågan att se hur den kan 

användas för att skapa varierade inlärningssituationer anpassade utifrån elevernas behov. 

Tentatives identifieras som de lärare som saknar tekniska färdigheter eller självförtroende för 

användningen av programvaran i IWB:n. Luddites är de lärare som ser den nya tekniken som 

ett hot och som anser att den kommer förändra den aktuella lärarrollen. 

 

Av dessa tre kategorier återfinns två typer av lärare bland dem som deltagit i vår studie, där 

tre lärare kan identifieras som missoners medan resterande fem faller in under 

personlighetstypen tentatives. Att vi inte funnit luddites bland lärarna kan härledas till 

ledningens starka stöd till lärarna. Detta synliggörs i intervjuer där lärarna menar att stödet 

från skolan har underlättat arbetet med och införandet av IWB:erna.  

 

8.4 Tentatives 
 

Tentatives beskrivs av Glover och Miller (2002a, b) som den lärargrupp som det tenderar att 

finnas högst antal av i skolor, vilket stämmer överens med vårt forskningsresultat. Tentatives 

beskrivs av Glover och Miller som försiktiga när det kommer till IWB-användning. De har 

överlag dåligt självförtroende när det gäller användningen utav IWB:er och tenderar därför att 

använda IWB:n mer som ett komplement i undervisningen än som en integrerad resurs. 

Tentatives experimentar sällan själva utan behöver vägledning och stöd för att kunna utveckla 

sina kunskaper inom IWB-användning tills de känner sig säkra nog att börja undersöka 

tavlans möjligheter på egen hand. 

 

Studien visar att de lärare som kan räknas till gruppen tentatives generellt uppvisar en högre 

grad av osäkerhet och brister i sina IWB-kunskaper. Flera lärare vittnar om begränsade 

kunskaper som de säger sig spegla deras undervisning. Undervisningen uppvisar begränsade 

användningsområden och låg variation för hur IWB:n används. De är alla medvetna om detta 

och de anser sig vara i behov av fler IWB-kurser för att kunna utöka sina kunskaper och 

kunna utnyttja IWB:ns programvara bättre. Detta skulle medföra en bättre integration av den 

nya tekniken, menar en lärare som betonar i en intervju: 
 

I’m not really an IT-person I think. I feel like I should take another course or something to 

expand my knowledge of how to use the board.  (Alexandra, klasslärare, årskurs 3). 

 

I likhet med Glover och Millers teori finns det belägg i vår studie för att de lärare som kan 

kategoriseras som tentatives behöver mer stöd och vägledning i sitt lärande för att kunna 

använda IWB:s alla möjligheter. Detta skulle troligen stärka deras självförtroende som IWB-

användare. Lärares kunskapsbrist är ett frekvent problem som Levy (2002) uppmärksammat. 

Levy menar att lärares oerfarenhet när det gäller att hantera nya tekniska hjälpmedel kan 

resultera i störningar under lektionstid, vilket kan ses som en negativ effekt för både lärare 

och elever. Levy menar att IWB:ns fulla potential endast kan utnyttjas om lärare besitter den 

tekniska kompetens som krävs. Vid flera intervjuer framkom det att det hölls en kurs när de 

interaktiva skrivtavlorna installerades men att flera lärare upplever att det behövs flera kurser. 

Samtidigt framhåller många tentatives-lärare att de använder IWB:n efter bästa förmåga vilket 

exemplifieras nedan: 
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I enjoy using the whiteboard although I would say my main drawback is my lack of knowledge 

on the different kind of ways using it. We only had a couple of introduction lessons; they have 

just worked as an introduction to the Smartboard. I know there is a great way of using the 

interactive whiteboard, but I haven’t explored the different ways yet. I need to be taught the 

different ways of using it but it is being used for sure. (Eva, klasslärare, årskurs 4). 

 

Liksom Eva upplever flera lärare att de själva inte utnyttjar IWB:ns fulla potential och att de i 

låg utsträckning utökar sina kunskaper på egen hand. Detta leder till ett snävt 

användningsområde för IWB:n då den främst har funktionen som presentationsvisare i flera 

klasser och används nästan uteslutande av läraren. Samtidigt finns det lärare som har den 

kompetens och den inställning som krävs för att kunna använda IWB:ns programvara som en 

integrerad del i undervisningen. 

 

8.5 Missioners  
 

Missioners är den andra typen av lärare som beskrivs av Glover och Miller (2002a, b). 

Missioners skiljer sig från tentatives-personligheten på flera olika områden. De beskrivs som 

lärare med god förståelse för tekniken och är drivande individer när det kommer till 

implementeringen av IKT i skolor. Missioners har självständigt utvecklat sina kunskaper 

genom ett utforskande förhållningssätt. Dessa lärare är öppna för förändringar och kan tänka 

sig att omvärdera de arbetssätt och arbetsformer som används i deras undervisning. Alla 

missioners för vår studie återfinns inom samma arbetslag och intervjuerna och 

observationerna tyder på att samtliga har goda IKT-kunskaper, gott självförtroende när det 

gäller IWB-användningen och de lägger vikt vid att skapa och upptäcka nya resurser för 

IWB:n, som de senare delger lärarna i arbetslaget. Detta menar Levy (2002) är utmärkande 

för säkra användare, som efter den givna grundutbildningen ofta fortsätter att experimentera 

på egen hand för att utveckla sina kunskaper. De genomförda observationerna tyder på att 

IWB:n utgör en integrerad del av undervisningen hos dessa lärare. Elevernas arbetsuppgifter 

och arbetsmaterial stöds på olika sätt av IWB:ns programvara, vilket gör att IWB fungerar 

som ett multimodalt verktyg. 

 

En ofta förekommande svårighet för missioners, enligt Glover och Miller (2002a, b), är det 

motstånd de ibland kan stöta på från ledning och övrig personal. Detta beror på att de är den 

minst förekommande gruppen av de tre kategorierna och att de ofta har höga ambitioner när 

det gäller teknisk utveckling, vilket övriga kategorier ställer sig tveksamma till. Utdraget 

nedan är ett exempel på en upplevelse av detta hos en missioner: 

 

I was a huge supporter of the use of interactive whiteboards for years before we actually got 

them in school. I have been begging for an interactive whiteboard and they were resisting for 

a very long time but then we got the government grants and we were able to use a lot of that 

money to purchase interactive whiteboards for the entire school. (Elsa, klasslärare, årskurs 3). 

 

Uttalandet visar på att läraren upplevde att skolan inledningsvis visade motstånd till 

införandet av interaktiva skrivtavlor, men att EU:s delfinansiering bidrog till att de ändrade 

uppfattning i frågan. Elsa berättar i sin intervju att hon i ett tidigt skede började intressera sig 

för interaktiva skrivtavlor och dess potential i undervisning. Elsa och ytterligare en missioner 

berättar hur IWB:n bidragit till små men effektiva förbättringar inom språkundervisningen där 

IWB:n kunnat användas på ett multimodalt sätt. De tre missioner-lärarna har en gemensam 

syn på användandet av IWB:n stödjer elevernas lärande. Detta är intressant eftersom Glover 

och Miller (2003) framhåller att det endast finns bevis för att elevers lärande stöds av tekniken 
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om missioners är ansvariga för undervisningen. Dock är dessa bevis otillräckliga då uppmätta 

vinster i elevers kunskapsutveckling och långsiktiga prestationer till följd av förändrade 

undervisningsstrategier med anledning av IKT-användning är mycket små (Glover och Miller 

2002a, 2003). Desto större betydelse för lärandet har uppgifter som elever finner 

meningsfulla, vilket sägs påverka elevers kunskapsinlärning (BECTA, 2007). Detta gör att vi 

ställer oss frågan om det fortfarande existerar en övertro till teknologianvändning i 

undervisningen inom skolan, samtidigt som resultatet och tidigare forskning stärker oss i vår 

tro att missioners har förmågan att skapa undervisning som upplevs som meningsfull av 

eleverna. Lärarnas positiva inställning till teknik och IWB:er  bidrar också till att de har 

förmåga utnyttja dessa som multimodala verktyg. En lärare uttrycker detta på följande sätt: 

 

Like any other tools it is as good or as bad as the practitioner makes it, it can be an excellent 

tool, it can be a horrible tool. It depends on who is using it and how they are using it. (Sarah, 

klasslärare, 3).  

 

8.6 Syftet med IWB-användningen  

 

Genom vår analys framgår det att det finns olika syften med IWB-användningen på skolan 

som kan kopplas till lärarnas personlighetstyp. Lärarna som kan kategoriseras som tentatives 

har ett smalt användningsområde för IWB:n och deras undervisning har låg variation: 

 

Apart from the widgets it’s used a lot maybe more like a projector rather than like an 

interactive tool and that maybe because of my lack of knowledge of how to use it. But I think 

the Smartboard can go very, very long way to delivering a lesson. (Eva, klasslärare, årskurs 

4). 

 

Detta uttalande stöds av våra observationer som visar på en hög användning av IWB:n som 

presentationsvisare och whiteboard, med en jämn fördelning mellan dessa 

användningsområden. Vid några tillfällen användes spel hämtade från internet och vid två 

tillfällen användes IWB:ns widgets (tekniska applikationer) som en integrerad del i 

undervisningen. Huvudsyftet med att använda IWB som projektor är att förmedla information 

till elever via presentationer och skrifter, vilket medför att interaktionen med tavlan är 

minimal för eleverna. Detta belyses av Birmingham, Davies och Greiffenhagen (2000) som 

menar att användning av teknologi som ett komplement snarare än som en integrerad del i 

undervisningen minimerar interaktionen och förhindrar anpassningen av undervisningen till 

de behov som finns i elevgruppen. Utifrån intervjuer och observationer kan vi även dra 

slutsatsen att det finns ett mindre antal lärare som ser IWB:n som ett undervisningsmedel som 

tillsammans med andra material skapar en arena för inlärning. 

 

De lärare som hör till kategorin missioners använder fler av IWB:ns funktioner vilket gör 

deras undervisning mer variationsrik. De strävar även efter en balans i användningen av olika 

undervisningsinstrument, vilka ofta kompletterar varandra i undervisningen.  Utmärkande för 

deras undervisning är att elever tilldelas en mer aktiv roll under lektioner och att de får större 

möjligheter att använda IWB:n. Elever har inte en lika aktiv roll i de klassrum där en 

tentative-lärare håller i undervisningen. Där tenderar lärarna att använda IWB:n i en större 

utsträckning jämfört med eleverna, samtidigt som lärarna styr över elevernas användande när 

de får tillfälle att interagera med tavlan. Detta kan bero på flera faktorer, som att de sällan gör 

omvärderingar av sina undervisningsmetoder eller att de har ett lågt självförtroende. Ett lågt 

självförtroende kan göra att läraren vill känna kontroll över undervisningssituationen. Om 

eleverna tilldelas fria möjligheter att använda tavlan finns det risk att tekniska komplikationer 
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uppstår som läraren eventuellt inte kan hantera. Om läraren sällan omvärderar sin 

undervisning är det vanligt att denne håller fast i invanda undervisningsmetoder och 

lektionsupplägg. Detta kan förklara varför lärarna utifrån de två personlighetstyperna för 

studien använde IWB:erna på olika sätt och hade skilda syften för undervisningen. 

 

Resultatet stämmer även överens med tidigare presenterad forskning av Shenton och Pagetts 

(2007) och Le Breuilly (2004) som belyser att lärare har makten över IWB:ns 

användningsområden och att förekomsten av en IWB automatiskt inte förändrar lärares 

undervisningsmetoder. Forskningen stödjer våra forskningsresultat som indikerar på att det 

krävs en djupgående förändring hos både skola och pedagoger om en IWB ska kunna 

användas på ett integrerat sätt i undervisningen. En interaktiv skrivtavla medför inga 

förändringar om inte användaren strävar efter och är öppen för att genomföra omvärderingar i 

sin undervisningsmetodik. Vi anser att IWB:n är ett verktyg som kan komma att stödja elevers 

lärande under förutsättning att den används på ett genomtänkt sätt och med ett klart syfte. 

 

9 Konklusion och diskussion  
 

Vi vill inleda vår konklusion och diskussion med att betona att studien är ett resultat av en 

fallstudie. Detta medför att studiens resultat är naturligt relaterat till det studerade fallet i fråga 

och inga generella slutsatser kan dras av dessa. Likväl kan resultaten för studien väl relateras 

till tidigare forskning på området. I förhållande till detta vore det intressant att se om framtida 

fallstudier i andra kontexter skulle resultera i liknande resultat. 

 

Ett av studiens syfte var att undersöka upplevda hinder och möjligheter vid införandet av 

interaktiva skrivtavlor i skolan vilket delvis möjliggjordes av användandet av andra forskares 

teorier och antaganden. Störst inflytande i vår studie har Prestridges (2011) Barrier Theory 

och Glover och Millers (2002a, b) Teacher Category Theory haft med vars hjälp vi upptäckt 

och studerat många faktorer som motverkar och främjar införandet utav IWB:er. Prestridges 

teori anser vi fyller en viktig funktion då den belyser hinder för integreringen av ny teknik ur 

flera olika perspektiv, vilket gör den till ett nyanserat verktyg för analysarbete. Vi anser dock 

att first order barriers fortfarande utgör en betydande faktor för integrering av tekniska 

verktyg, vilket vi vill koppla till ett samband mellan first- och second order barriers som 

uppstår genom en växelverkan av lärarens påverkan på skolan som organisation och skolan 

som en påverkande faktor på lärarens personliga förhållningssätt och attityder till IWB:er. 

Denna slutsats har vi dragit med hjälp av Glover och Millers teori men vi vill likväl framhålla 

att Prestridges (2011) antagande om en minskning av first order barriers inte går att dementera 

eller bortse från. 

 

Genom att använda Glover och Millers teori kunde vi urskilja två olika lärartyper i vår studie 

– tentatives och missioners. Dock belyser deras teori en tredje kategori – ludditers, vilka vi 

inte fann i de arbetslag studien avser. Detta gör att vår forskning avviker från den tidigare 

forskningen på området, vilket gör att vi ställer oss frågande till Glover och Millers 

lärarkategorisering som kan anses vara grovt indelad. Ur ett utifrånperspektiv kan de tre olika 

lärartyperna te sig självklara och lätta att finna inom skolans värld. Vi vill dock påpeka att 

lärare kan uppvisa drag från fler än en av de tre lärarkategorier som beskrivs i Glover och 

Millers forskning, vilket kan sägas göra dem till ”blandtyper” av kategorierna – eller snarare 

till andra existerande kategorier av lärare. Detta skulle kunna vara förklaringen till att vi inte 

fann några rena ludditers utan klassificerade alternativa kandidater som tentatives på grund av 

en större överensstämmelse mellan lärarens personlighetstyp och denna kategori. Samtidigt 
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kan det bero på att skolan i sig har ett stort intresse för ny teknik och därigenom attraherar 

lärare med ett liknande intresse, vilket gör att det kan finnas få ludditers på skolan. 

 

Vår studie uppvisar flera likheter med Sundbergs et al. (2011) studie, som är en av få studier 

som genomförts i Sverige. I likhet med flera andra forskare anser Sundberg et al. att det finns 

en samrelation mellan lärarens självförtroende samt dennes tekniska kompetens och hur 

läraren väljer att använda det tekniska verktyget i undervisningen. Liksom i vår studie kan 

man urskilja olika lärartyper bland de lärare som ingick i Sundberg et al. studie. De fann att 

lärare som uppvisade en mer enkelspårig användning av tekniska verktyg gav uttryck för 

osäkerhet inför att integrera IWB:n i sin undervisning. Undervisningen utmärktes även av en 

låg eller ingen interaktion mellan eleverna och skrivtavlan. Detta är generella tendenser som 

vi även uppmärksammat hos de lärare som beskrivs som tentatives i vår studie. Sundbergs et 

al. (2011) forskning visar även att de lärare som innehar ett gott självförtroende och en god 

teknisk kompetens använder det tekniska verktyget mer frekvent i sin undervisning och de 

fann även en mer uttalad interaktion mellan elever och IWB:n i dessa lärares klassrum. Detta 

resultat uppvisar en samstämmighet med våra resultat, där vi fann en lärarkategori, 

missioners, som påvisade djupare kunskaper när det gäller IWB-användandet och en mer 

utvecklad interaktion mellan elever och IWB:n. 

 

Genom studien har vi insett hur stor betydelse ledningens stöd har för lärares 

kunskapsinhämtning och intresse för tekniska hjälpmedel. Samtidigt står det klart att den 

enskilde läraren har makten att avgöra för hur skolans tekniska resurser används i 

undervisningen. Många gånger avgörs IWB:ns användningsområden av lärarens uppfattning 

av hinder och möjligheter. Forskning visar att läraren behöver få stöd och tillgång till resurser, 

kompetensutbildningar och teknisk support vid integrering av ny teknik (Prestridge, 2011; 

Sundbergs et al., 2011 & Clark & Zagarell, 2012). Detta har gett oss insikt i vår egen 

verksamhetsorganisation och klargjort vikten av personlig kunskapsinhämtning, reflektion 

över undervisning och vikten av arbetslaget som en arena för utbyte av idéer och stöttning av 

varandra. 

 

Avslutningsvis vill lyfta fram ett tankvärt citat från en lärare som vi tycker belyser en av våra 

ståndpunkter - att skolan generellt begränsar elever när det kommer till IKT-användning 

genom organisationens rädsla för omvärderingar av gamla traditioner och förhållningssätt. 

 

Children are growing up with the technology. They have a lot of knowledge; at home they are 

exposed to them, so in school they should be exposed to them as well. Why should we limit 

them here in school? (Emma, klasslärare, årskurs 4). 

 

10 Reflektion kring val av metod  
 
Vi anser att vårt metodval passar studiens syfte och frågeställningar. Genom intervjuer och 

observationer fick vi god insyn i lärarnas upplevelser av hinder och möjligheter under den 

primära fasen av ny teknik. Vår intervjuguide och vårt observationsschema hjälpte oss att 

studera det som var ämnat att studeras och understödjer vår tematiska analys. Samtidigt är 

observationer en tidskrävande insamlingsmetod enligt Sjöberg och Erlandssons (2013), vilket 

vi fick erfara. Inför vår studie hade vi planerat att genomföra intervjuer efter observationer då 

reflektioner och funderingar från observationerna hade kunnat lyftas upp under intervjuerna 

och därigenom blivit besvarade, vilket hade stärkt studiens tillförlitlighet. Dock medförde den 

begränsade vistelsen på Malta att vi inte hade möjlighet att fullfölja vår planering. Vi vill här 

även belysa Sjöberg och Erlandssons (2013) uppfattning att strukturerade observationer 
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medför att man som forskare befinner sig utanför gruppen man valt att studera. Detta gör att 

man blir utestängd från viss information och att det finns en risk att gruppen eller personerna 

som är föremål för observation uppträder på ett konstlat sätt när forskaren medverkar. I dessa 

fall kan intervjuer vara ett bra komplement för att synliggöra information och få ta del av 

informanternas uppfattningar. Vi har delvis tagit fasta på deras råd då vi huvudsakligen valt 

att basera vår studie på intervjuer och låtit observationerna verka som ett komplement till 

dessa. Samtidigt gav observationerna oss möjlighet att studera tyst kunskap, skeenden och 

situationer som är svåra att behandla i intervjuer (Sjöberg och Erlandssons, 2013). 

 

11 Förslag till vidare forskning  
 

Studiens forskningsresultat gör det fortsatt intressant att studera lärares förhållningssätt när 

det gäller användning och integrering av IWB:er, vilket vi anser kan ge ökad förståelse och 

insikter för de hinder och möjligheter som återfinns i skolans värld eftersom skolan som 

organisation konstrueras av dess medarbetare. Vi föreslår därför att efterkommande forskning 

bör undersöka om det är möjligt att identifiera och synliggöra fler lärartyper. Fortsatt 

forskning på detta område är av värde då forskare funnit belägg, om än svaga, för att IWB-

användning kan ge positiva effekter på lärandet. I BECTA (2006) vill man dock inte dra några 

förhastade slutsatser om teknikens effekter på lärandet: 

 

Though the number of digital resources for learning has increased, there remain issues for 

practitioners in discovery and selection of resources. Many of these issues relate to the time it 

takes to identify potential resources, evaluate them and make informed judgments about what 

can be effectively integrated in the learning and teaching process. (The Becta Review 2006 

Evidence on the progress of ICT in education s.60) 

 

Därmed kan man dra slutsatsen att de eventuella effekter som IKT och IWB-användning har 

på elevers lärande återstår att utforskas och upptäckas i framtiden. 
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Bilaga 1.  

Intervjuguide 

1. Can you tell me a little about your personal opinions about using the IWB 

and ICT in general? 

 

2. What kind of opportunities do you believe the Interactive whiteboard 

creates for students? 

 

3. Can you tell me about your opinion when it comes to how ICT affects the 

student learning outcomes? 

 

4. What purpose does your ICT integrated lesson have?  

 

5. How does the use of IWB affect your own planning?  

 

6. Have you or your colleagues felt any challenges while using the IWB? 

 

7. How would you describe your personal use of the internet during your 

free time?  

 

8. How have you developed your knowledge of ICT usage the best? 

(Courses, education, self-taught?)   

 

Alternativa följdfrågor  

1. What is your opinion about young users of ICT?  

2. How do you think ICT affects young users?  

3. What do you experience as different from before you had an IWB in the classroom? 

4. What do you use internet mostly and less for?  

5. Are there any government funds for ICT that you know of?  

6. Can you tell me about the cooperation between teachers when it comes to the use of 

ICT during class/planning? 

7. Have you had any previous experience of IWB from before the installment of them in 

the classroom?   

8. Whose idea was it to invest in IWB in all the classrooms/ school? 

9. How do you believe the IWB affects the learning environment for the students? 

10. In what ways do you use the IWB? 

 



 

 

Bilaga 2.  

Observationstabell  

 

 
 
Placering av IWB i 
klassrummet 

 

 

Användningsområde 

 
Whiteboard 
 

             

                    

 
 IWB program (widgets) 

             

                    

 
Presentationsvisare/YouTube 

             

                     

 

Vilka ämnen används IWB i? 

 
Matematik 

                 

                 

Engelska                  

                 

Maltesiska                  



 

 

                 

Naturkunskap                  

                 

Religion                  

                 

 
Övrig lektionstid 

    

 
Whiteboard -
cleaner 

    

 

Tekniska svårigheter  

 
Nedsläckning av skärm 
 

     

 
Fastlåsning av skärm 
 

     

 
Anslutningsproblem 
 

     

 
Fel på Touch sensorn 
 

     

 
Strömavbrott 
 

     

 
Dålig bildupplösning/styrka 

     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Användare 

 
Lärare 
 

                 

 
Elev 
 

                 

 
Antal 
 

                 

 

Friviliga 

som går 

fram 

 
syfte 

        

 
Ant. 
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