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Sammanfattning

Mitt syfte med denna studie var att undersöka om lärarrollen p̊averkats
samt i s̊adana fall p̊a vilket sätt lärarrollen kan ha p̊averkats i och med
användandet av en interaktiv tavla i undervisning. Mina fr̊ageställningar
syftade till att ta reda p̊a, konkretisera och problematisera tv̊a lärares upp-
fattningar och tankar kring deras lärarroll b̊ade före och efter användandet
av en interaktiv tavla som pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen.

För att f̊a svar p̊a mina fr̊ageställningar har jag intervjuat tv̊a stycken lärare
som arbetade p̊a samma skola i en större kommun i mellersta Sverige under
v̊aren 2007. Utifr̊an mina intervjuer har jag kommit fram till att lärarna
anser att undervisningsmiljön och lärarrollen har förändrats sen den inter-
aktiva tavlan introducerades i deras klassrum. De anser att undervisningen
har blivit mer e!ektiv samt att lärarrollen blivit mer flexibel genom tav-
lans multifunktionella funktioner. De anser även att undervisningsmiljön
förändrats genom den minitavla som medföljer den interaktiva tavlan. Med
denna kan de röra sig fritt i klassrummet samtidigt som de navigerar den
stora tavlan p̊a väggen. Genom detta har läraren f̊att fler möjligheter att
aktivera och inkludera eleverna i undervisningsmomentet.
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5.2 Lärares egna beskrivningar av lärarollen . . . . . . . . . . . . 27

1
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Kapitel 1

Inledning

Informationsteknologi i form av allt fr̊an telefoner till datorer är idag vardag-
liga verktyg som de flesta runt om i Sverige har tillg̊ang till b̊ade i hemmet
och p̊a sin arbetsplats. Inom skolans verksamhet har datorer funnits sedan
åttiotalets början och ans̊ags redan d̊a föra med sig en ny epok av förändring
i den svenska skolan. Lärandet skulle e!ektiviseras och eleverna ans̊ags kun-
na tillgodogöra sig mer kunskap p̊a mindre tid samtidigt som det ans̊ags
underlätta vardagen för s̊aväl lärare som elever (Tydén & Thelin, 2000).

I och med att infrastrukturen under nittiotalet förändrades med teknolo-
gins framfart förändrades ocks̊a lärarnas arbetssätt i skolan. Undervisningen
gick fr̊an ämnesorienterad till elevorienterad - med eleven i centrum - och
därmed förändrades ocks̊a lärarens roll. Läroplanen för den obligatoriska sko-
lan (Lpo, 1994) betonar även den att det är eleven och elevens lärande som
ska st̊a i centrum i undervisningen. Läraren förväntas fortfarande förmedla
kunskap men p̊a ett nytt sätt. Istället för traditionell katederundervisning
är läraren där för att vägleda och guida eleverna till kunskapssökande in-
divider. Ord som ”coach”, ”mentor” och ”tutor” är vanligt förekommande
i den internationella litteraturen och i den svenska skolan kallas lärare mer
och mer för handledande lärare (Tydén & Thelin, 2000).

Hösten 2006 befann jag mig under en m̊anads tid i Auckland i Nya Zee-
land för att göra min sista praktik p̊a lärarutbildningen. Skolan jag besökte
använde sig av interaktiva tavlor i undervisningen och under min vistelse
s̊ag jag möjligheterna och engagemanget fr̊an b̊ade lärare och elever som den
interaktiva tavlan ger. Tavlan ser ut precis som en vanlig whiteboardtavla
men är ansluten till Internet och är uppbyggd av pekkänsliga punkter över
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skrivytan. Den interaktiva tavlan användes som ett pedagogiskt hjälpmedel
i klassrummet av b̊ade elever och lärare samt integrerades i alla ämnen –
även de estetiska – vilket ledde till att tavlan fick en framträdande plats i
undervisningen. Fr̊agan som väckte mitt intresse och som i sin tur utmyn-
nade i detta examensarbete var just när jag s̊ag vilken funktion den inter-
aktiva tavlan fick i klassrummet och p̊a vilket sätt lärarens förutsättningar
förändrades.

Utifr̊an ovanst̊aende skulle det vara intressant att undersöka hur lärare upp-
fattar att deras roll p̊averkats sedan den interaktiva tavlan infördes i klass-
rummet.
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Kapitel 2

Syfte och fr̊ageställningar

Syftet med detta examensarbete är att exemplifiera, konkretisera och pro-
blematisera tv̊a lärares uppfattningar och tankar kring sin lärarroll samt p̊a
vilket sätt den har p̊averkats i och med införandet av interaktiva tavlor som
ett kompletterande interaktivt redskap i undervisningen. De fr̊ageställningar
som jag kommer att bearbeta i denna uppsats är enligt syftet följande:

• P̊a vilket sätt uppfattar dessa lärare att den interaktiva tavlan p̊averkat
undervisningsmiljön och förändrat förutsättningarna för undervisning-
en?

• Hur beskriver dessa lärare sina egna lärarroller när de använder den
interaktiva tavlan i klassrummet?

• P̊a vilket sätt uppfattar dessa lärare att förändringen av undervis-
ningsmiljön p̊averkat den egna lärarrollen och vilka konsekvenser har
detta medfört för undervisningen?

2.1 Definitioner

Jag kommer under denna rubrik att definiera n̊agra ord och begrepp som
jag använder ofta i min uppsats. Jag gör detta för att underlätta för läsaren
och för att inga eventuella missförst̊and skall uppst̊a.

2.1.1 Interaktivitet

Ordet interaktivitet förekommer allt oftare i v̊art datoriserade samhälle. I
uppslagsverk f̊ar interaktivitet definitionen följande. I databehandlingssam-
manhang kallas program interaktiva d̊a människa och dator p̊a ett dialoglik-
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nande sätt växelvis bidrar till att den önskade uppgiften utförs (NE, 1992).
Härmed bör ocks̊a tilläggas att interaktivitet behöver nödvändigtvis inte
handla om en dator utan interaktivitet kan även vara n̊agot som sker mel-
lan människor. Pratar man om interaktiv databehandling handlar det om
en dator. Man kan finna interaktivitet överallt i olika former i alla multi-
media. Allt fr̊an att det finns länkar till nya sidor p̊a Internet till att det
finns möjlighet att skriva in svar och uppgifter i textfält. Det som definierar
interaktivitet är däremot hur användaren av ett medium blir aktiverad. Ju
mer interaktivitet desto mer blir användaren aktiverad och detta kan leda
till att det blir lättare att ta till sig information samtidigt som det upplevs
som roligare (www.vxu.se, 2007). När jag pratar om interaktivitet och in-
teraktiva medier menar jag följaktligen n̊agot som gör användaren av detta
medium i n̊agon hänseende aktiv.

2.1.2 Pedagogiskt hjälpmedel

Ett pedagogiskt hjälpmedel är enligt mig ett begrepp som har flera bety-
delser. Ur en aspekt kan man titta p̊a det utifr̊an ordet hjälpmedel. Ett
pedagogiskt hjälpmedel kan definieras som n̊agot som kan underlätta eller
bidra till ny kunskap eller först̊aelse. Det är dock inte enbart p̊a grund av
hjälpmedlet som denna först̊aelse uppkommer utan det är bara en bidra-
gande faktor som samspelar med en aktiv användare som st̊ar bakom. En
annan aspekt är att se det fr̊an ordet pedagogik. Hjälpmedlet m̊aste va-
ra n̊agot som har ett pedagogiskt bakomliggande syfte. I Lexikon (2000)
definieras begreppet pedagogik som “vetenskapen om uppfostran och under-
visning samt förutsättningar, m̊al och medel härför”. Det sistnämnda fann
jag intressant. Pedagogik blir pedagogik genom medlen som undervisningens
syfte handlar om. Jag menar i min text att ett pedagogiskt hjälpmedel är
ett redskap som läraren eller eleven brukar för att uppn̊a nya färdigheter
eller ny först̊aelse.
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Kapitel 3

Litteraturbakgrund

Jag kommer under ovanst̊aende rubrik beskriva relevant litteratur som hänför
till syftet och mina fr̊ageställningar. Jag börjar med att definiera och disku-
tera begreppet lärarroll och i vilka beska!enheter och miljöer som lärarroller
uppkommer enbart utifr̊an Granströms (2003) teori om olika lärarroller som
tilldelas alla lärare av skolsystemet och i vilken grad detta p̊averkar sko-
lutvecklingen och arbetsrelationer. Följande avsnitt behandlar lärare och
förändringar där jag drar paralleller till när datorn infördes i skolan och
vilka reaktioner som den möttes av. I nästkommande stycke behandlas den
interaktiva tavlan som ett pedagogiskt hjälpmedel samt hur den rent tek-
niskt fungerar. I det sista avsnittet beskriver jag kortfattat mina informella
intervjuer och iakttagelser fr̊an Nya Zeeland där även lärares uppfattningar
om den interaktiva tavlans för och nackdelar i undervisningsmiljön behand-
las.

3.1 Lärarroller

Kjell Granström, professor i pedagogik vid Linköpings Universitet, p̊apekar
i artikeln Förändring av roller och arbetsrelationer (2003), att rollbegreppet
som gärna används flitigt i den dagliga diskussionen inte är helt lätt att
hantera i skolan. Vi pratar bland annat om lärarrollen, rektorsrollen och
elevrollen som n̊agot som är bestämt men att s̊a inte är fallet. Begreppet
roll kommer ursprungligen fr̊an grekiskan och betyder rulle, som här syftas
p̊a den manuskriptrulle som sk̊adespelare lär sig utantill. Författaren drar
liknelser mellan en teaterpjäs som uppförs med invanda roller och klass-
rumspjäsen där lärare och elever tilldelas vissa förbestämda roller och att
dessa återfinns i varje klassrum. Dock p̊apekar Granström (2003) att roller-
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na som spelas ser olika ut i olika klassrum även om de utg̊ar samtliga fr̊an
tre olika kategorier, den strukturella rollen, den interaktionistiska rollen och
den systemiska rollen.

Den strukturella rollen har med organisationsstrukturer att göra där rollen
tilldelas varje enskild organisationsmedlem. Skaparen av organisationen har
klarlagt vilka roller som behövs för att organisationen ska fungera och till-
delar här varje person med en av dessa roller. Medlemmarna f̊ar s̊aledes inte
själva välja rollen utan blir tilldelade en roll utifr̊an organisationens behov
och dess handlingar och agerande avgör hur rollen gestaltat sig. Inom det
strukturella rollbegreppet ing̊ar även vissa befogenheter och rättigheter som
skyldigheter (Granström, 2003). En befogenhet bland strukturella lärarroller
kan vara att sätta betyg p̊a elever medan en rättighet kan vara att p̊apeka
elevers felaktiga spr̊akbruk. Det skall dock p̊apekas att rättigheten är kopp-
lad till rollen och inte personen. Att tillrättavisa en persons spr̊akbruk ut-
anför skolans organisation anses inte som rätt (Granström, 2003). Struktu-
rella roller har som avsikt att förtydliga och förenkla det sociala umgänget
genom att skapa tydliga hierarkier om vad varje enskild individ har för ar-
betsuppgifter vilket i sin tur skapar en trygghet om vem som ska göra vad
och inte (Granström, 2003).

Interaktionistiska roller skapas tillsammans med andra människor i sam-
band med enskilda situationer. Här blir man inte tilldelad en roll utan en
förhandling sker tillsammans när människor möts om vilka roller som tas i
bruk och det handlar ofta om dominans och underkastelse. När ingen struk-
turell makthierarki finns s̊a skapar individerna denna själva och detta sker
hela tiden i olika sociala samspel. En individ som har en makthavande roll
i en grupp av människor kan ha en underkastad roll i en annan. Interak-
tionistiska roller i en och samma grupp kan ocks̊a förändras och rollerna
omfördelas beroende p̊a vilken situation eller uppgift som gruppen st̊ar inför
(Granström, 2003).

Systemiska roller innebär att alla roller är beroende av varandra. Här be-
traktas funktionen bakom varje roll framför positionen som i det struktu-
rella rollbegreppet. Granström (2003) drar liknelser med systemiska roller
med ett fotbollslag där rollerna p̊a ett sätt redan är givna (anfall, målvakt
och försvar) samtidigt som m̊alet med spelet är att vinna matchen genom
att göra s̊a många m̊al som möjligt. Här kan därför rollerna täcka upp för
varandra och träda in i nya roller – allt för att m̊alet med uppgiften ska
lyckas. Med andra ord f̊ar handlingar och åtgärder som gjorts av en person
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i organisationen konsekvenser för de övriga deltagarna som i sin tur m̊aste
reagera och handla därefter. Utifr̊an detta krävs därför ett samarbete mel-
lan deltagarna för att m̊alet med organisationen ska uppfyllas (Granström,
2003).

Granström (2003) menar att alla dessa roller finns i skolan, b̊ade bland
lärare och elever, och att det ibland kan vara sv̊art att associera och kopp-
la enbart en bestämd roll till varje individ. I tabell 3.1, som är min egen
strukturering av Granströms (2003) rollbegrepp f̊ar man en översikt av de
tre ovanbeskrivna rollerna.

Tabell 3.1: Skillnader i olika rollbegrepp
Rollbegrepp Nyckelord Fokus
Strukturell Position Individ och organisatio-

nens struktur
Interaktionistisk Situation Individer i en social situa-

tion
Systemisk Funktion Individer och deras uppgif-

ter i en m̊alstyrd organisa-
tion

3.2 Lärare i förändring

I ett debattprogram, Agenda (2007), fördes debatten om huruvida datorspel
kan p̊averka positivt p̊a inlärningsförm̊agan för elever i skolan. Professor Mi-
kael Alexandersson vid pedagogiska institutionen p̊a Göteborgs Universitet
menade att genom att dataspel ofta har ett belöningssystem i form av poäng
ökar motivationen att fortsätta spela. Alexandersson talade sedan om liknel-
ser d̊a vi spelar mer datorspel, eller använder oss av datorer i verksamheten
p̊a andra sätt känner eleven igen sig i den interaktiva miljön vilket ökar
tryggheten och det blir lättare att ta till sig ny kunskap. Dock s̊ag han
problematiken som jag belyser i detta arbete; hur kommer lärarens roll att
förändras när IT används än mer i undervisningen och förändrar miljön och
formerna för lärandet?

Att lärarrollen skulle försvagas är sv̊art att hitta vetenskapligt stöd för i
tidigare forskning. Däremot finns det mycket som talar för att lärarrollen
ständigt förändras och att den under det senaste tjugo åren förändrats
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drastiskt i och med införandet av bland annat datorer som pedagogiska
hjälpmedel i undervisningen. Man kan till och med g̊a s̊a l̊angt att som att
säga att det finns ett krav p̊a lärarna att hela tiden förändra sig. Vi lever i
ett postmodernt samhälle som ständigt utsetts för nya p̊afrestningar i form
av bland annat global konkurrens där skolan och undervisning allt för ofta
blivit en samhällig papperskorg (Hargreaves, 1998). Det är f̊a som är in-
satta i ländernas politiska styrning och ekonomiska a!ärer men om skolan
och dess lärare har alla – politiker, massmedia och folk i allmänhet - en
åsikt om och den ska därmed ständigt förändras. Men nyckeln som leder till
dessa förändringar är läraren. Oavsett vad som ska förändras i skolan måste
lärarna vara involverade (och det spelar ingen roll vad det är som förändras).
Är det ny teknisk utrustning, nytt undervisningsmaterial eller arkitektonis-
ka förändringar som ska introduceras i verksamheten m̊aste lärarna känna
sig involverade för att förändringen ska ske p̊a ett sätt som inte bara be-
handlar kunskap om inneh̊allet utan ett erkännande att förändringen även
inneh̊aller sociala dimensioner (Hargreaves, 1998).

Debatten och forskningen kring införandet och användningen av datorer i
skolans verksamhet har ofta kretsat kring självaste tekniken i sig eller huruvi-
da eleverna kan tillgodose sig kunskap med datorer. Det är sällan som läraren
och lärarens roll har varit i fokus, vilket är anmärkningsvärt, d̊a många stu-
dier visar p̊a deras betydelse för undervisningen (Jedeskog, 1996). Enligt
Jedeskog (1996) introducerades datorer i skolan inte för att lärarna själva
ville det utan för att samhället krävde det. Skolan och samhället hänger
samman och när samhället började använda sig av informationsteknologi i
allt större utbredning s̊a blev det naturligt för skolan att ocks̊a göra det-
ta. I slutet av åttiotalet blev s̊aledes datorn introducerad för lärare, i alla
fall för de som arbetade med matematik och naturvetenskap i sin undervis-
ning. Datorn s̊ags nämligen fortfarande som ett rent matematiskt redskap
som endast matematiker förstod varav de ocks̊a fick st̊a för ämnet datalära
i skolan. Under tiden som allt fler datorer kom in i skolorna började en
rad forskningsprojekt om datorns förm̊aga att komma fram. Elever skulle
f̊a möjlighet att ta till sig ny kunskap genom att de blir mer motiverade,
lärarna skulle bli navigatörer i kunskapens land och skolorna skulle bli stora
kunskapshus som samverkar inte bara med varandra utan även över Sveri-
ges gränser. Allt detta skulle dessutom ske mer eller mindre av sig självt
(Tydén & Thelin, 2000). Men vad hände med lärarna egentligen, vilken syn
p̊a datorer och p̊a sig själva som lärare har de haft under den tid datorn
stod i forskningens rampljus?
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När nya innovationer introduceras i skolverksamheten är det ofta p̊a den
centrala arenan som besluten om introduktion tas och man glömmer m̊anga
g̊anger att lyssna till lärarna och deras argument för planerade förändringar.
Många har p̊apekat att det är sv̊art att införa n̊agot nytt i skolans värld.
Anledningen är inte att lärare är konservativa utan att de är rädda för
att förlora den autonomi som yrket ger. Det finns en risk att lärare ser p̊a
förändringar som de själva inte initierar som ett hot mot just den friheten och
autonomin (Jedeskog, 1996). Däremot s̊a är lärare inte emot förändringar i
stort utan många anser att en förändring är nödvändig för att skolan ska
kunna förmedla den kunskap p̊a det sätt som samhället efterfr̊agar. En-
ligt Jedeskog (1996) är det flera faktorer som p̊averkar lärares inställningar
till förändringar. Rädsla och osäkerhet är de mest förekommande känslorna
inför förändringsprocessen som uppkommer i samband med att man har för
lite kunskap om själva förändringen. Många människor känner en otrygghet
inför nya okända händelseförlopp, vilket överensstämmer med lärares attity-
der till datorer och teknik skildrad i tidigare forskning (Jedeskog, 1996). Men
ocks̊a en eventuell förändring av lärarrollen kan vara en psykologisk barriär
till förändringar. Läraren anses generellt vara den som kan mest i under-
visningen men när en ny innovation införs i klassrummet rubbas lärarens
auktoritet när eleverna eventuellt kan mer än läraren inom vissa omr̊aden.
Detta leder till att läraren blir allt mer osäker och negativ till förändringar
(Jedeskog, 1996).

Förändringar kräver i sin tur tid och extra arbete vilket m̊anga lärare upp-
fattar att de inte har till sitt förfogande inom den ordinarie verksamhe-
ten. Denna praktiska barriär kan ocks̊a vara en aspekt p̊a hur lärare ser
p̊a förändringar som ett hinder i deras undervisning. För att undvika det-
ta är det viktigt att vara medveten om att förändringar tar tid och att
man därefter inte har s̊a höga förväntningar p̊a resultatet utan att mer
energi läggs p̊a självaste processen som leder fram till förändringen. Här
är ocks̊a nyckelordet fortbildning. Genom att lärare f̊ar fortbilda sig om
den nya innovationen som införs och f̊ar lära sig hur den fungerar blir in-
ställningen ofta mer positiv till förändringen. Vidare krävs ocks̊a insikt om
förändringsprocesser och förm̊agan att hantera dessa (Jedeskog, 1996).

Den traditionella lärarrollen innebär inte att läraren vet allt men att hon
förväntas ge svar p̊a allt. När datorn introducerades i undervisningen s̊ags
den som hot för att eleverna plötsligt kunde söka och ta reda p̊a information
själva, information som ofta överträ!ade den det lärarna och läroböckerna
kunde ge (Papert, 1994). Lärarens roll förändras i och med detta vilket
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m̊anga ser som ett hot mot deras auktoritet och undviker därför att använda
datorn i sin undervisning. Vidare menar Papert (1994) att lärarnas aukto-
ritet inte behöver betyda slutet för lärark̊aren utan det öppnar för ett nytt
sätt att se p̊a kunskapsinhämtning. Genom att läraren och eleven lär till-
sammans, skapas ett nytt och förbättrat inlärningsklimat. Man utg̊ar ifr̊an
en kunskapssyn där aktiva elever och lärare söker och konstruerar sin egen
kunskap med hjälp av datorn.

Det är här vi befinner oss idag. Lärarrollen har förändrats fr̊an en tradi-
tionell lärarroll där läraren ”lär ut” till en handledande roll där läraren
”lär eleverna att lära sig själva”. Datorer har till viss del lett oss dit men
främst är det v̊ar syn p̊a lärande och kunskapsinhämtning som styrt des-
sa förändringar. Vi har under 40 år g̊att fr̊an Skinners teorier, där läraren
stod för kunskapen och allt eleverna behövde göra var att lyssna och ut-
veckling skulle ske, till Piagets teorier där elevens mognad stod till grund
för kunskapsinhämtningen, till Vygotskijs teorier där eleven st̊ar i centrum
och kunskapen är ett sätt att tillsammans med andra först̊a omvärlden. Vad
datorerna har haft för roll i detta förändringsarbete är att bidra till att in-
formationsflödet ökat kraftigt. I och med detta har lärarrollen framskridit
ytterligare ett steg i utvecklingen. Läraren har f̊att agera som sovrare och
filter av all den information som hamnat framför eleverna p̊a dataskärmarna
(Kernell, 1999).

Elever idag kan f̊a tag p̊a otroligt mycket information genom Internet. När
de sedan bemästrat konsten att ta reda p̊a det de vill veta och att kunna
f̊a tag p̊a den informationen s̊a kan eleverna klara det mesta själva. Slutsat-
sen av detta enligt Carlgren och Marton (2000), blir att lärarna och skolan
behövs allt mindre. Carlgren och Marton (2000) anser att användningen av
nya tekniska innovationer i undervisningen inte ska ses som hot mot skolans
och lärarnas fortbest̊and utan att allt hänger p̊a hur vi ser p̊a kunskap. Om
kunskap bara är att söka information i form av fakta om omvärlden s̊a kan
datorn visst ses som ett hot mot lärarna. Men om kunskap avser först̊aelse av
olika fenomen, att kunna se sammanhang, bilda en uppfattning och upptäcka
mönster d̊a är datorn inte den centrala kunskapskällan utan bör ses mer som
ett interaktivt verktyg, ett komplement i undervisningen. Däremot breddar
informationsteknologin gränserna och utformar nya aspekter att se p̊a det
mänskliga lärandet. Kunskapen och lärandet synliggörs och konkretiseras
ytterligare och sammansmälter det sinnliga och det begreppsliga (Carlgren
& Marton, 2000).
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I Storbritannien har det under de senaste åren bedrivits forskning kring
den interaktiva tavlan ur b̊ade elevperspektiv och lärarperspektiv. I en stu-
die som gjordes i tolv olika skolor där man intervjuade och observerade
36 lärare under 50 lektioner och där fokus las p̊a att urskilja lärares tan-
kesätt kring den interaktiva tavlan kom man fram till att om inte lärare
förändrar sitt sätt att undervisa med den interaktiva tavlan är tavlan i sig
ingen förbättring för inlärning och först̊aelse hos eleverna (Glover et al.,
2007).

Målet med den interaktiva tavlan, enligt författarna, är att eleverna ska
känna sig mer delaktiga i undervisningen och bli aktivare genom den in-
teraktion som tavlan erbjuder. Om en förändring inte sker hos läraren som
genomför undervisningen s̊a återg̊ar eleverna till passiva åhörare och tavlans
funktion likas̊a. Förändringen i sig best̊ar av att f̊a insikt och först̊aelse för
vad interaktivitet betyder och vad begreppet har för implikationer och kon-
sekvenser för pedagogiken. Samtidigt menar författarna att tavlan i sig ska
se ses som ett redskap i undervisningen och inte n̊agot som ska ta överhanden
i klassrummet.

It is clear from our observations and discussions that it is still
the quality of the teaching that ensures progress; the interactive
whiteboard alone does not guarantee it.

(Glover et al 2007, sidan 17)

Utifr̊an ovanst̊aende menar författarna att lärarna måste f̊a tid p̊a sig att
utveckla sin tekniska kompetens, tillföra de didaktiska fr̊agorna p̊a sitt ma-
terial för att sedan inkludera den interaktiva tavlan p̊a ett naturligt sätt i
undervisningen. Det är först när detta är gjort som lärare känner sig redo
för att förändra sin undervisning och undervisningsmiljö med hjälp av den
interaktiva tavlan. Det finns dock inget underlag för hur l̊ang denna process
tar och innan alla lärare befinner sig här är användningen och e!ektivise-
ringen av tekniken begränsad för b̊ade lärare och elever (Glover et al., 2007).

Smith et al (2006) menar i sin artikel som genomfördes utifr̊an ett lärare
– elev perspektiv där fokus l̊ag p̊a hur den interaktiva tavlan kan användas
som ett pedagogiskt redskap för att höja kvalitén p̊a interaktiva sätt att lära
och lära ut, att b̊ade elever och lärare blir mer e!ektiva i en undervisnings-
miljö där en interaktiv tavla finns tillgänglig. Däremot fann författarna inte
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n̊agot underlag som bevisar teorin att enbart den interaktiva tavlan kan leda
till mer e!ektivisering av varken lära ut eller lära in. Istället bör den interak-
tiva tavlan ses som ett redskap till att uppfylla denna e!ektivisering. Läraren
m̊aste ocks̊a f̊a tillfälle att reflektera och självvärdera sig själv och sin un-
dervisningsmiljö för att interaktionen mellan lärare – elev ska bli bättre och
därmed f̊a möjligheten att förändra sin undervisning (Smith et al., 2006).

3.3 Den interaktiva tavlan

Jag kommer under den här rubriken att redovisa vad den interaktiva tavlan
är för n̊agot rent tekniskt och kortfattat beskriva hur man kan använda den
i undervisningen. Självklart finns det många fler sätt att använda den p̊a än
vad jag beskriver. Jag kommer dock bara att skildra de mest huvudsakliga
användningsomr̊adena.

3.3.1 Hur fungerar den interaktiva tavlan tekniskt?

P̊a marknaden finns flera olika interaktiva tavlor som lämpar sig för olika
ändam̊al och de kan delas upp i tv̊a olika kategorier, frontprojicerade och
bakprojicerade tavlor. Alla tavlor fungerar huvudsakligen p̊a samma sätt
och har en vanlig dator som informationskälla. En projektor fästs i taket
eller p̊a ett bord och informationen fr̊an datorn projiceras p̊a tavlan. Tavlan
i sig är pekkänslig vilket medför att fingrarna kan ersätta datorns mus. Man
kan kontrollera och navigera p̊a Internet samt skriva med antingen fingret
eller de fyra tillhörande pennorna, i olika färger, som är placerade p̊a tav-
lans framsida i speciella fack. Radering görs med ett anpassat sudd men
med fördelen att det som skrivits kan sparas som ett dokument till ett sena-
re tillfälle. När en penna tas ur sitt fack aktiveras färgkoden till tavlan och
man skriver med den färg pennan anvisar. Man kan även p̊a liknande sätt
skriva med fingret i olika färger. Till en del tavlor finns även en speciellt
utformad penna som används istället för fingret. Fingret g̊ar här inte att
använda utan allt skrivs och aktiveras med denna penna. Det var en s̊adan
tavla som fanns p̊a den skola där jag utförde mina intervjuer.

Den skola jag besökte p̊a Nya Zeeland använde sig av bakprojicerade tavlor
där tavlan satt fast p̊a väggen. Även p̊a den skola jag utförde min studie p̊a
använde sig bakprojicerade tavlor. De frontprojicerade tavlorna är anpassa-
de för föränderliga miljöer och därför situerad p̊a en mobil ställning med hjul.
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För att den interaktiva tavlan skall fungera krävs även att ett speciellt pro-
gram installeras p̊a den vanliga datorn. Detta medför att användaren ocks̊a
p̊a en vanlig dator kan ladda ner programmet och kan köra sin dator hemi-
fr̊an p̊a samma sätt som p̊a den interaktiva tavlan. Dock har det program
som man laddar ner inte samma avancerade funktioner som när man kör
det via den riktiga tavlan. Med det här programmet kan sedan läraren eller
eleverna tillverka s̊a kallade flipcharts. De fungerar ungefär som en Power-
Point presentation med olika sidor för information men som är interaktiva
och kan styras med penna eller finger. Det finns även ett annat tillbehör till
en del tavlor och det är en minitavla som kan navigera den stora tavlan fr̊an
var som helst i klassrummet. Detta medför att läraren kan sitta mitt bland
eleverna och är inte tvungen att st̊a framför klassen. Minitavlan ser ut som
en platta och är ungefär lika stor som ett A4 papper i storlek.

3.3.2 Användningsomr̊aden och undervisning med den inter-
aktiva tavlan

Den interaktiva tavlan har m̊anga användningsomr̊aden. Den kan användas
precis som en vanlig whiteboard tavla där man kan göra minnesanteckningar
under lektionens g̊ang eller som en stor dator. Ett annat stort användningsomr̊ade
som den interaktiva tavlan medför är att den är uppkopplad till Internet.
Läraren kan ladda ner kartor, bilder och tidningsartiklar och annat och visa
eleverna direkt. Detta leder till att läraren kan arbeta ämnesövergripande
när information är s̊a pass tillgängligt och lätthanterlig. Här tillgodoses
m̊alen i läroplanerna, som förordar att fakta, först̊aelse, färdighet och förtrogenhet
skall samspela i undervisningen (Lpo, 1994). Genom detta kan eleven se
helheten inom det omr̊ade som behandlas och med en ämnesövergripande
samsyn ges en större möjlighet att tydliggöra skeenden i v̊ar egen och and-
ras sociala och kulturella omgivning Allting kan sparas till nästa tillfälle för
eventuell uppföljning eller repetition.

En annan funktion hos den interaktiva tavlan är att man snabbt kan söka
och sammanställa information via Internetuppkopplingen. Läraren n̊ar via
nätet stora dagstidningar fr̊an hela världen och kan tillsammans med elever-
na diskutera aktuella fr̊agor för dagen. Här f̊ar man färsk information direkt
in i klassrummet. I läroplanerna st̊ar bland annat att man som lärare bör
sträva mot ett m̊al där elever utvecklar sitt ställningstagande och respekt
för sitt eget och andra människors värde (Lpo, 1994). Ett demokratiskt
förh̊allningssätt skall främja detta tänkande i en positiv riktning, och med
hjälp av den snabba information de f̊ar via den interaktiva tavlan och nätet
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engagerar s̊adana olika diskussionsämnena mer än vad de skulle ha gjort ut-
ifr̊an en tidningssida med en artikel som kanske är n̊agon dag gammal. Har
läraren däremot en nyproducerad artikel fr̊an Internet uppe p̊a den stora
tavlan, kan han med hjälp av pennan stryka under eller ringa in viktig fakta
för att förtydliga diskussionen kring ett aktuellt ämne.

3.4 Lärares användning av den interaktiva tavlan
- exempel fr̊an Nya Zeeland

Det var först när jag besökte en skola p̊a Nya Zeeland som jag blev in-
troducerad till den interaktiva tavlan och dess användningsomr̊aden i un-
dervisningen. Lärare och elever använde sig av tavlan dagligen inom alla
ämnesomr̊aden och för olika ändam̊al. Den interaktiva tavlan har använts
under en längre period p̊a Nya Zeeland vilket lett fram till ett brett användningsomr̊ade
i klassrumsundervisningen. När tavlan introducerades p̊a den skola jag besökte
var de många av lärarna som i början var försiktiga med att använda sig av
tavlan p̊a grund av att de inte visste hur den skulle eller kunde användas i
undervisningssyfte. Under min vistelse där tog jag tillfället i akt att prata
med tre lärare om den interaktiva tavlan. Detta för att f̊a reda p̊a hur de
använde sig av den i undervisningen men ocks̊a för att f̊a kännedom om vilka
fördelar och nackdelar de ans̊ag att tavlan förde med sig. Jag kommer här
att kortfattat redovisa mina informella intervjuer för att sedan återkoppla
det till de uppfattningar svenska lärare har om sin förändrade lärarroll. Jag
vill dock uppmärksamma läsaren här och nu att de ställningstaganden och
åsikter jag har, bygger p̊a en relativt kort vistelse p̊a en enda skola och att
detta istället bör ses som en förstudie till denna uppsats.

De värderingar man arbetar utifr̊an p̊a Nya Zeeland är att varje barn är
unikt och alla har rätt till samma utbildning. Det finns allts̊a inte speciella
skolor för elever med speciella behov utan alla integreras under ett tak. En
skola för alla. Skolor p̊a Nya Zeeland har inte samma finansiering som vi
Sverige har genom skattebetalares pengar. Här bygger skolornas inkomster
till stor del p̊a föräldrarnas personliga bidrag vid starten av varje läs̊ar. Ef-
tersom fattiga familjer har sv̊art att donera s̊a mycket pengar varje år till en
statlig skola har regeringen byggt upp ett system där alla skolor rankas mel-
lan ett och tio. En etta innebär att skolan ligger i ett väldigt fattigt omr̊ade
och tio i ett rikt omr̊ade. Rankningen av dessa omr̊aden bestäms huvud-
sakligen utav huspriserna runt omkring. En skola som rankas som etta f̊ar
huvudsakligen bidrag fr̊an staten och det lilla, om n̊agot alls, som de f̊ar av
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föräldrarna ses som en bonus. I en skola som har en tia är det tvärtom. Den
skola jag besökte ligger i ett fint omr̊ade och har rankats av myndigheterna
till en tia. Pengar till skolan dras allts̊a in genom familjernas donationer,
sponsring fr̊an företag och övriga bidrag fr̊an loppmarknader och liknande.
Pengarna i sig g̊ar till inköp av material och tekniska medel s̊a som interak-
tiva tavlor.

De tre lärarna jag intervjuade arbetade alla i en årskurs sju där de undervi-
sar i alla ämnen med undantag för teknik, slöjd och musik. I dessa ämnen var
det en speciallärare som undervisade och de hade inte tillg̊ang till interaktiva
tavlor i sitt klassrum. De lärare jag pratade med ans̊ag att den interaktiva
tavlan var ett relativt enkelt redskap att använda som inte skilde sig avsevärt
fr̊an en vanlig dator rent tekniskt sett. Det som lärarna framhöll som bra
med tavlan var den stora skärmen som alla elever hade möjlighet att se var
de än befann sig i klassrummet. I och med detta kunde läraren använda den
precis som vi gör med en vanlig whiteboardtavla. Lärarnas uppfattningar
om den interaktiva tavlan var i stort sett positivt, den har stora möjligheter
att p̊a ett smidigt sätt integreras i undervisningen samtidigt som den upp-
muntrar eleverna till nytänkande. Lärarna s̊ag sig själva fortfarande som en
den auktoritära läraren men som kunde anpassa och konkretisera lektionen
p̊a ett nytt sätt. Andra fördelar med den interaktiva tavlan var att de kunde
l̊ata eleverna själva vara delaktiga i undervisningen. Läraren stod vid tavlan
och styrde dess funktioner men d̊a den är interaktiv upplevde läraren att ett
intresse för ny kunskap skapades som böcker inte gör.

Lärarna s̊ag ocks̊a fördelar med den interaktiva tavlan eftersom de fick
möjlighet att f̊anga upp de elever som hade matematik samt läs- och skriv-
sv̊arigheter. Tavlan hjälpte dessa elever genom att konkretisera inneh̊allet
i undervisningen samt att de själva fick pröva p̊a och ”röra” vid proble-
men vilket underlättade först̊aelsen av dem. Även att tavlan var s̊a stor och
färgglad och mer inbjudande s̊ag lärarna som fördelar eftersom det enga-
gerade eleverna. Däremot kunde förberedelserna inför varje lektion ta tid
men de hade möjlighet att spara lektionerna och återanvända dem vid be-
hov. Ofta gjorde lärarna mallar för olika ämnen och arbetssätt och därefter
ändrade de bara sto!et inför nya lektioner.

Nackdelar med den interaktiva tavlan upplevde lärarna var när tekniken
ibland kr̊anglar och den inte fungerar när man har planerat att använda
tavlan. Det var ocks̊a sv̊art när en större grupp elever skulle använda tav-
lan. Alla ville g̊a fram och ta p̊a tavlan vilket hade en tendens att bli lite
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stökigt. Därför jobbade lärarna ofta med mindre elevgrupper framför tavlan.
P̊a s̊a sätt kände sig alla delaktiga och läraren kunde ge mer uppmärksamhet
till varje enskild elev. Här skall ocks̊a tilläggas att n̊agot som Nya Zeeland
är känt för är sin metod för att niv̊a gruppera elever i syfte att individu-
alisera undervisningen och göra den först̊alig för elever som har det sv̊art.
Ofta best̊ar dessa grupper av tre niv̊aer som bedöms utifr̊an olika tester och
diagnoser i början av varje termin och ämne. Nackdelen med små elevgrup-
per framför den interaktiva tavlan var att den resterande elevgruppen hade
sv̊art att koncentrera sig p̊a sitt enskilda arbete d̊a det var s̊a spännande
att titta vad de andra eleverna gjorde p̊a den interaktiva tavlan. Läraren
fick därför vara noggrann med att alla elever fick samma möjligheter att
använda tavlan.
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Kapitel 4

Metod

I kommande avsnitt börjar jag med att presentera mitt val av undersökningsmetod.
Därefter följer en presentation av mitt urval av informanter. Nästkommande
stycke beskriver mina förberedelser och genomförande av intervjuerna. Jag
fortsätter med en redovisning av de etiska anvisningar som finns utarbetade
för forskningsarbeten samt hur jag förh̊allit mig till dessa. Avslutningsvis
behandlar jag undersökningens databearbetning och för en diskussion kring
hur mitt val av metod p̊averkat undersökningens resultat.

4.1 Val av metod

Det finns i regel tv̊a olika vägar att g̊a när man skall göra en undersökning
eller studie. Antingen väljer man att utg̊a fr̊an en kvalitativ eller en kvan-
titativ metodteori. Kvantitativa undersökningar undersöker fr̊agor som kan
besvaras med ”hur mycket eller ”hur m̊anga”. De är av en s̊a kallad nume-
risk natur där det man undersöker är mätbart i numeriska termer (Hartman,
2004). Kvalitativa undersökningar är inte ute efter att mäta hur m̊anga som
har en viss åsikt. Tyngdpunkten ligger istället p̊a att f̊a den information
man önskar och f̊a svar som täcker in de fr̊ageomr̊aden man har (Johansson
& Svedner, 2001).

En kvalitativ ansats används när man vill f̊a reda p̊a data s̊a som värderingar,
uppfattningar och attityder. Tankar, erfarenheter och känslor är ocks̊a nyc-
kelord i den kvalitativa metodteorin. I m̊anga sammanhang upplevs den
kvalitativa metoden som ostrukturerad och underlägsen en kvantitativ me-
tod. Detta p̊a grund av att flertalet undersökningsuppdragsgivare vill f̊a
fram ett resultat baserat p̊a si!ror och diagram. I en studie med kvantita-
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tiv ansats är det forskaren/författaren som definierar generaliserbarheten.
Läsaren kan sedan avgöra om de h̊aller med författaren eller inte. I en kva-
litativ studie definierar inte forskaren/författaren generaliserbarheten utan
presenterar vägen och de fynd som gjordes vid slutet av vägen. Läsaren
avgör sedan generaliserbarheten (Trost, 2005).

4.2 Datainsamlingsmetod

Jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer i min undersökning.
Enligt Johansson och Svedner (2001) finns det tv̊a olika typer av intervjuer,
strukturerad intervju och kvalitativ intervju. Strukturerad intervju bygger
p̊a fasta fr̊agor som alla som deltar i studien svarar p̊a i en bestämd ordning.
Kvalitativ intervju bygger p̊a friare och öppnare fr̊agor som intervjuaren
kan variera fr̊an deltagare till deltagare beroende p̊a vad den intervjuade
svarar. Omr̊adena kring fr̊agorna är däremot bestämda p̊a förhand. Det
grundläggande syftet med den kvalitativa intervjun är att den intervjuade
f̊ar ge s̊a uttömmande svar som möjligt. För att detta skall uppn̊as är det
viktigt för den som intervjuar att vara lyhörd och försöker först̊a vad den
intervjuade faktiskt säger och inte bara koncentrerar sig p̊a nästa fr̊aga. Om
inte kan det kvalitativa upps̊atet resultera i en strukturerad intervju (Jo-
hansson & Svedner, 2001).

I studier med kvalitativ ansats kan b̊ade teknisk utrustning och människor
användas som ”instrument”. B̊ada måste fullgöra sin uppgift p̊a ett p̊alitligt
sätt. Ofta används bandspelare som tekniskt hjälpmedel. Det finns b̊ade
för och nackdelar med att användas sig av bandspelare under intervjun.
Fördelar kan vara att man kan g̊a tillbaka och lyssna p̊a tonfall och ordval
flera g̊anger efter̊at och man kan skriva ut intervju ordagrant för att lättare
bearbeta och analysera data. Nackdelar kan vara att beroende p̊a bandspela-
ren och val av mikrofon f̊ar man varierande ljudkvalitet. Data blir sämre om
man har sv̊art att höra vad som faktiskt sägs p̊a bandet (Trost, 2005). Jag
använde mig av en bandspelare med en inbyggd mikrofon vilket kan utmyn-
na i att ljudkvalitén kan försvagas. Varför jag valde att använda denna var p̊a
grund av att jag inte hade tillg̊ang till en bandspelare med separat mikrofon.

Anledningen till att jag valde att använda mig av en kvalitativ intervju-
metod är att min undersökning ans̊ag att skildra tre lärares uppfattningar
om deras lärarroller. Genom att mina data behandlar känslor, uppfattningar
och attityder anser jag att det var den metod som passade min studie bäst.
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En enkätundersökning av kvantitativ ansats hade inte gett det resultat jag
behövde d̊a det inte är en bestämd mängd fakta jag är ute efter. Jag hade
däremot kunnat använda mig av fokusgrupper. Enligt Wibeck (2000) är fo-
kusgrupper att föredra när syftet är att undersöka handlande och motivation
samt när olikheter ska först̊as. Genom att fokusgrupper f̊ar intervjuaren en
mindre styrande roll än i enskilda intervjuer vilket gör att gruppmedlem-
marnas åsikter i det utvalda ämnet blir det drivande och centrala. Wibeck
(2000) beskriver att fokusgrupper är en bra metod för att undersöka hur
deltagarna i en viss grupp tillsammans tänker kring ett fenomen men ocks̊a
att fokusgrupper bör ske i flera grupper för att f̊a fram variationer i grupp-
diskussionerna. Däremot bör inte fokusgrupper användas när ämnet inte
passar för deltagarna eller när gruppdiskussioner inte är ett lämpligt forum,
alla ska f̊a göra sin röst hörd.

I mina intervjuer använde jag mig av en s̊a kallad intervjuguide (se bilaga A)
med halvstrukturerade intervjufr̊agor, vilket innebar att de färdiga fr̊agorna
var av öppen karaktär. Tanken med dessa fr̊agor var att de inte behövde
besvaras i turordning. Informanterna fick därmed en möjlighet att utveckla
sina egna åsikter och tala mer utförligt om det ämne som undersökningen
handlade om. Inledningsvis började jag med att ställa fr̊agor om lärarnas
bakgrund för att ska!a en uppfattning om hur länge de arbetat som lärare
och med den interaktiva tavlan. Jag fortsatte intervjuerna med att ställa
fr̊agor om deras uppfattningar kring den interaktiva tavlan och följaktligen
deras lärarroll. Avslutningsvis behandlade mina fr̊ageomr̊aden fördelar och
nackdelar med den interaktiva tavlan i undervisningen (se bilaga A).

4.3 Procedur

I min studie avs̊ag jag att använda mig av b̊ade bandspelare och videoka-
mera för att underlätta transkriptionen av intervjuerna och p̊a ett tydligare
sätt analysera intervjuerna utifr̊an kroppsspr̊ak andra företeelser som inte
framkommer enbart med inspelning av ljud. Tyvärr fanns det i slutändan
ingen möjlighet för mig att använda videokamera d̊a tillg̊angen till dessa
var begränsade p̊a ett sätt som gjorde att intervjuerna enbart spelades in
med hjälp av en bandspelare. Intervjuerna tog plats i respektive lärares
klassrum och varade mellan 45 minuter till en timme. Efter att intervjuerna
genomförts transkriberade jag inspelningen för att f̊a en tydligare överblick
över materialet. Transkriptionen raderades efter att studien var avslutad
enligt de etiska föreskrifter som r̊ader.
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4.4 Urval

D̊a detta arbete behandlar lärares uppfattningar om sin egen lärarroll och
hur den har förändrats med införandet av interaktiva tavlor i klassrummet
var ett kriterium för min undersökning att lärarna jag intervjuade hade
tillg̊ang till interaktiva tavlor. Ytterligare ett kriterium var att lärarna jag
intervjuade hade arbetat som lärare även utan interaktiva tavlor i sin un-
dervisning för att de skall kunna se om förändring av deras roll förekommit
eller inte. För att uppfylla ovanst̊aende kriterium tog jag reda p̊a vilka skolor
i den stad jag befann mig i, som använde interaktiva tavlor i sin verksamhet
med hjälp av Internet. Jag tog sedan kontakt med rektorn p̊a en av dessa
skolor via e-post (se bilaga B) för att f̊a ytterligare kontaktinformation om
specifika lärare som nyttjar en interaktiv tavla i sin undervisning samt att
det var okej att jag genomförde min undersökning p̊a den skolan. I e-brevet
hade jag klarlagt vad min undersökning gick ut p̊a samt vilka kriterier jag
hade för genomförandet av intervjuerna. Jag informerade även rektorn om
hur intervjuerna skulle g̊a tillväga och vilka hjälpmedel jag skulle använda
mig av. Utifr̊an den information jag fick tog jag telefonkontakt med de tv̊a
lärare för att bestämma tid och datum för intervju.

De tv̊a lärarna jag intervjuade arbetar p̊a samma skola i en mindre kommun
i mellersta Sverige. De har arbetat som lärare i elva respektive fyra år. De
blev b̊ada introducerade till den interaktiva tavlan för n̊agra år sedan d̊a de
åkte till England p̊a en studieresa och det dröjde inte länge förrän skolan
de arbetar p̊a köpte in de första tv̊a interaktiva tavlorna som installerades
i deras klassrum. Idag har samtliga lärare och klassrum en interaktiv tavla
och alla elever samt lärare kommer i kontakt med dem dagligen. De b̊ada
lärarna jag intervjuade var män och de arbetade b̊ada med att p̊a sidan av
arbetet som lärare att undervisa andra skolor och deras lärare om den inter-
aktiva tavlan. Den ena läraren jobbade åt ett internationellt företag medan
den andre bedrev ett eget företag.

4.5 Forskningsetik

När man ska göra en vetenskaplig studie är det viktigt att man tagit del
av de forskningsetikiska regler som r̊ader för att inte kränka eller p̊a n̊agot
annat sätt felbehandla deltagarna i undersökningen. Det är upp till mig som
undersökare att se till att alla tagit del av forskningens inriktning och syfte
samt att de som deltar har godkänt att medverka. Detta har jag gjort b̊ade
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genom att ta kontakt med rektorn via e-post och telefon p̊a den skola där
mina intervjuer tog plats samt att jag f̊att ett skriftligt samtycke av varje
lärare jag intervjuade. Jag har även meddelat b̊ada parter om var mitt ar-
bete kommer att publiceras och även att de f̊ar ta del av studien och dess
resultat när den är klar.

Deltagarna har ocks̊a informerats om att de har rätt att under sitt del-
tagande avbryta sin medverkan om hon/han vill det. Forskaren har däremot
rätt att försöka motivera deltagaren ytterligare att fortsätta delta i un-
dersökningen. Under mina intervjuer var det inga av de intervjuade som
ville avbryta intervjun och därmed utsattes jag aldrig för ovanst̊aende.

I alla forskningsprojekt r̊ader det en tystnadsplikt. Med detta menas att
forskaren m̊aste vidta s̊adana åtgärder att alla enskilda och känsliga uppgif-
ter inte g̊ar att identifiera med n̊agon person. Alla uppgifter i skriven text
ska ocks̊a avkodas s̊a att de inte g̊ar att identifiera av n̊agon utomst̊aende.
Jag har vidtagit alla dessa åtgärder i min studie genom att noggrant grans-
ka och analysera deltagarnas intervjuer och därefter avkodat dem p̊a s̊adant
sätt som forskningsetiska r̊adets rekommendationer anger (Vetenskapsr̊adet,
2007).

4.6 Diskussion av metod

Jag valde att genomföra min studie med hjälp av halvstrukturerade inter-
vjuer vilket jag ans̊ag skulle ge mig den bästa förutsättningen till ett bra
resultat. Jag läste p̊a vad det innebar och förberedde mig genom att göra
en intervjuguide som jag skulle ha till hjälp under intervjuerna för att in-
te sväva ut för mycket p̊a andra saker som inte inbegrep syftet. Jag valde
ocks̊a att inte göra n̊agon pilot eller testintervju. Detta berodde p̊a att jag
redan hade sv̊art att hitta tv̊a lärare att intervjua och kände därför att jag
inte hade de resurserna att tillg̊a. Jag kan däremot i efterhand först̊a vad
en testintervju kan ha för fördelar när det gäller att sortera bort onödiga
fr̊agor samt att kunna omformulera vissa andra. Jag hade sv̊art att hitta
lärare att intervjua mestadels för att jag själv saknar de kontakter som är
bra att ha när en studie ska genomföras samt att det inte är vanligt än att
skolor använder sig av interaktiva tavlor i den utsträckning som jag trodde.
Att söka p̊a nätet visade sig vara sv̊art men till slut hittade jag en skola som
ställde upp för intervjuer. Givetvis hade det varit mycket intressantare att
intervjua lärare fr̊an olika skolor för att f̊a andra åsikter men jag hade som
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sagt inte s̊a mycket val.

En annan aspekt som jag tror ha p̊averkat mitt resultat, är att formule-
ringen av mina intervjufr̊agor kan vara sv̊ara att först̊a för dom intervjuade.
Varför jag tycker detta, är att jag under intervjuerna fick en känsla av att
lärarna hade sv̊art att svara uttömmande p̊a dom fr̊agor som behandlade de-
ras egna lärraroll. Samtidigt tror jag att detta är relativt vanligt även bland
andra lärare. Detta p̊a grund av att publicerad forskning sällan ställer lärare,
och framför allt lärarroller, i fokus. Det kan ocks̊a vara sv̊art att diskutera
saker som sin lärarroll, som för m̊anga anses ytterst personligt, med n̊agon
som man inte känner och som dessutom vill spela i samtalet för ytterligare
analys. Jag är även medveten om att jag i bearbetningen kan ha tolkat mitt
resultat felaktigt. Med andra ord, mänskliga faktorer kan ha bidragit till
tolkningsfel av resultatet.

Ytterligare en aspekt som p̊averkat mitt arbete var mitt val av metod. S̊a här
i efterhand hade jag velat pröva p̊a en annan metod och det var fokusgrup-
per, vilket jag tror skulle ha gett mig mer information i utbyte. Jag tror att
genom att flera lärare f̊ar möjlighet att sitta tillsammans och diskutera kring
sina lärarroller och den interaktiva tavlan att ytterligare resultat skulle kun-
na uppmätas samt att det inte skulle kännas lika utelämnande för deltagarna
att diskutera kring sina lärarroller. Men även här hade jag inte möjlighet
att utföra detta d̊a jag hade alldeles för f̊a deltagare för att genomföra fo-
kusgrupper. Jag kunde istället ha intervjuat de b̊ada lärarna tillsammans
men detta ger inte heller samma utbyte som fokusgrupper gör. Jag rekom-
menderar därför att i vidare forskning pröva p̊a och använda fokusgrupper
när syftet är att konkretisera och problematisera lärares uppfattningar om
interaktiva tavlor och deras lärarroller.
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Resultat

Resultatet baserar sig p̊a de svar jag f̊att fr̊an de tv̊a intervjuer jag ge-
nomfört. För att resultatet ska bli lättare att läsa och mer genomsk̊adligt
kommer jag att redovisa resultatet av mina intervjuer utifr̊an de fr̊ageställningar
jag formulerat till mitt syfte. Jag kommer även att benämna lärarna som
lärare 1 och lärare 2 för att p̊a ett smidigt sätt skildra deras olika uppfatt-
ningar.

5.1 P̊a vilket sätt uppfattar dessa lärare att den
interaktiva tavlan p̊averkat undervisningsmiljön
och förändrat förutsättningarna för undervis-
ningen?

B̊ada lärarna var överens om att den interaktiva tavlan förändrat undervis-
ningsmiljön p̊a ett positivt sätt. De ans̊ag att lärare och elev arbetade mer
tillsammans samt att eleverna fick möjlighet att p̊a ett e!ektivt sätt ta del av
varandras kunskaper genom att en utökad dialog mellan lärare och elev samt
elev och elev tog plats i klassrummet. Vidare framhöll lärarna att eleverna
tycker det är underh̊allande när b̊ade ljud och bilder visualiseras p̊a tavlan
och interaktiviteten ökar p̊a samma sätt som de är vana vid hemifr̊an i form
av andra medier. Skolan uppfattas inte längre som en avskärmad plats att
befinna sig i utan eleverna känner igen sig i och med att den interaktiva tav-
lan används i undervisningen. För lärarens del underlättar den interaktiva
tavlan planeringen s̊aväl som vid genomg̊angar, repetition och tillg̊angen till
information. De b̊ada lärarna anser att planeringen inför varje lektion dock
inte har minskat i tid men e!ektiviteten har ökat genom en databas med s̊a
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kallade ”flipcharts” upprättats. Här kan alla lärare som använder sig av in-
teraktiva tavlor, b̊ade i Sverige som andra länder, lägga ut sina flipcharts p̊a
Internet för alla att ta del av. Detta har bidragit till att lektionsplanering-
arna har blivit lättare att genomföra när materialet redan finns. Självklart
m̊aste varje flipchart i sig anpassas till de klasser som läraren undervisar i.

B̊ada lärarna berättade även att vid genomg̊angar har undervisningsmiljön
förändrats genom att läraren kan p̊a ett smidigt sätt förflytta sig runt om i
klassrummet samtidigt som han/hon navigerar den interaktiva tavlan med
hjälp minitavlan. Läraren kan sitta mitt bland barnen och behöver p̊a s̊a
sätt inte vända ryggen till klassen när han ska skriva n̊agot p̊a tavlan. Det-
ta ans̊ag b̊ada lärarna ökade e!ektiviteten av lärandet samtidigt som det
blev färre konflikter bland eleverna d̊a de inte fick möjlighet att utföra hyss
bakom lärarens rygg. Nackdelen med minitavlan var att det tog tid att lära
sig skriva med den speciellt tillhörande pennan s̊a det blev snyggt p̊a den
interaktiva tavlan. Men även eleverna fick möjlighet att lära sig att använda
minitavlan vilket gjorde att läraren p̊a ett enkelt sätt kunde aktivera elever-
na där de satt p̊a sina platser. Eleverna sätts ständigt i fokus vilket enligt
lärare 1 e!ektiviserar lärandet.

Miljön i klassrummet har enligt lärare 2 blivit snyggare, bättre och snabbare.
Bilder kan laddas ner fr̊an nätet, kartor kan snabbt plockas fram, gemensamt
framtagna tankekartor kan sparas p̊a datorn eller skrivas ut och om eleverna
fr̊agar efter n̊agon specifik information eller bild kan detta p̊a ett smidigt
sätt plockas ner via Internet. All fakta som finns p̊a bland annat Internet
kan man göra tillgänglig p̊a tavlan och för eleverna. Som lärare 2 uttryckte
sig, “för eleverna är det självklart. Allting som finns kan de direkt f̊a fram p̊a
sin tavla”. Alla lektioner som lärarna gör med den interaktiva tavlan sparas
p̊a datorn och kan sedan tas fram igen när som helst. P̊a s̊a sätt underlättar
detta eventuella repetitioner, läraren vet vad han/hon g̊att igenom och kan
därefter anpassa repetitionen efter vad eleven behöver. Läraren kan plocka
upp n̊agot gammalt och använda det igen.

Lärarna var noga med att framh̊alla, att även om undervisningsmiljön i
stort sett förändrats till det positiva genom införandet av den interaktiva
tavlan s̊a bör man som lärare inte enbart använda sig av denna under sina
lektioner. Tavlan ska istället ses som ett komplement till undervisningen –
ett bra redskap. En annan upplysning som b̊ada lärarna kommenterade p̊a,
var att den interaktiva tavlan kommer utan bruksanvisning, och att det är
upp till var och en som använder tavlan att lära sig själv använda den i
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undervisningen.

Det finns ingen manual som följer med och säger hur man ska
använda den, det är bara ett redskap för att förmedla kunskap,
man m̊aste fortfarande ha sina böcker och papper att skriva p̊a.
Men det är ett bra redskap att förmedla ut kunskap.

(Lärare 1)

Tavlan har utvecklat och förändrat undervisningen genom att läraren m̊aste
tänka ytterligare p̊a det visuella och auditiva i sin undervisning. “Man f̊ar
fundera lite mer p̊a vad det är man vill förmedla och p̊a vilket sätt detta ska
förmedlas p̊a” (Lärare 2). B̊ada lärarna var överens om att det enda som
begränsar en är den egna fantasin. Läraren f̊ar sp̊ana och fundera samt ta
hjälp av läroböcker och övriga kollegor för att f̊a en s̊a bra undervisning som
möjligt.

5.2 Hur beskriver dessa lärare sina egna lärarroller
när de använder den interaktiva tavlan i klass-
rummet?

Lärare 1 ans̊ag att det viktigaste med att vara en lärare var att v̊aga kunna
vara tydlig en tydlig ledare för eleverna. Han själv ans̊ag att han kunde vara
detta genom att han f̊att en liten “papparoll” i klassen. För övrigt s̊ag han
sig själv som en handledande lärare där han försökte göra sin undervisning
s̊a praktisk som möjligt vilket införandet av den interaktiva tavlan medfört.
Den interaktiva tavlan har underlättat undervisningen och blivit ett tydligt
komplement till undervisningen vilket lett till att lärarrollen blivit mer flex-
ibel och e!ektiv. Samtidigt tror han att även om han inte skulle ha tillg̊ang
till en interaktiv tavla skulle han vara samma lärare som han är idag men
inte lika e!ektiv. Genom att han snabbt kan plocka fram och visa lektioner
tar det inte lika l̊ang tid borta fr̊an gruppen som det gör genom att använda
den vanliga vita tavlan.

Lärarrollen har ocks̊a p̊averkats genom att det blivit lättare att ta del av
andra lärares lektioner och material vilket gör att lärarrollen blivit mer flex-
ibel och där tiden som förut skulle läggas p̊a att eleverna enskilt ständigt
arbetar i sina läroböcker nu läggs p̊a att föra samtal och diskussioner kring
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ämnet som behandlas enligt lärare 1. Det har i sin tur lett till ett öppnare
klimat i klassrummet och att läraren känner sig mer e!ektivare i sin lärarroll.

Lärare 2 ser sig inte som varken en styrande eller handledande lärare. Hans
syn p̊a lärare är att läraren är till för att berätta för elever hur saker och ting
ligger till och att man har en genomg̊ang där eleverna lyssnar och läraren
förklarar hur de ska göra och sedan f̊ar eleverna träna p̊a uppgifterna en-
skilt. Detta är det sätt han bedriver sin undervisning p̊a och den interaktiva
tavlan har medfört att han kan lägga ner mer tid och kraft p̊a att en bra ge-
nomg̊ang blir en positiv och motiverande inkörsport till eleverna. För övrigt
anser läraren att det har blivit e!ektivare och roligare lektioner men tycker
inte att den egna lärarrollen har förändrats som han ser det.

5.3 P̊a vilket sätt uppfattar dessa lärare att för-
ändringen av undervisningsmiljön p̊averkat den
egna lärarrollen och vilka konsekvenser har
detta medfört?

B̊ada lärarna var överens om att undervisningsmiljön p̊averkats genom införandet
av den interaktiva tavlan. Men bara den ena läraren ans̊ag att miljön i sig
p̊averkat den egna lärarrollen. B̊ada tyckte däremot att undervisningen blivit
roligare och mer e!ektiv och att dem är mer flexibla i sitt undervisningssätt.
De konsekvenser som uppst̊att genom att den interaktiva tavlan infördes var
emellertid sv̊art att konkretisera. Lärare 2 s̊ag dock att användandet av mi-
nitavlan gav honom större möjligheter till att f̊a en bredare överblick över
klassen. Detta tvingade eleverna att ständigt vara fokuserade, vilket i sin tur
bidrog till att eleverna inte orkade med lika l̊anga lektionspass som tidigare.
Interaktiviteten och den intensiva fokuseringen som tavlan medförde ledde
till att lärare 2 flera g̊anger var tvungen att lägga in fler kortare raster för
att eleverna skulle orka med hela dagen. Detta gjorde i sin tur att det blev
fler avbrott under en och samma dag än tidigare vilket p̊averkade hans roll
som lärare genom att han blev tvungen att vara mer uppmärksam p̊a när
eleverna inte orkade mer för att hela dagen inte skulle bli förstörd. Lärare 2
kände sig härmed en aning stressad över detta samtidigt som han tyckte det
var skönt att slippa lika många konfrontationer och konflikter med eleverna
som tidigare.

B̊ada lärarna var däremot överens om att eftersom dem sparar allt ma-
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terial som använts under ett lektionspass p̊a den interaktiva tavlan och att
det härmed blir lätt̊atkomligt gjorde att de slapp springa ett antal onödiga
g̊anger till materielrummet för att komplettera material till sina lektioner.
B̊ada lärarna ans̊ag att detta ledde till att lärarrollen blev mer flexibel och
de v̊agade ta sig an saker som de möjligtvis inte gjort förut, eller som de
tidigare helt enkelt sköt p̊a framtiden. Om en elev ber om hjälp med att
lära sig exempelvis klockan behöver inte läraren jaga en plastklocka fr̊an
materielrummet utan kan lätt och smidigt ta fram den p̊a den interaktiva
tavlan och eleven kan själv pyssla med uppgifterna som finns. Genom detta
kände lärare 2 att han kunde se till fler av elevernas behov samt lyssna till
vad de vill lära sig när och hur.
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Diskussion

Jag kommer under denna rubrik att diskutera och problematisera mina re-
sultat utifr̊an mina egna tankar samt fr̊an den litteraturbearbetning jag
redovisat tidigare i arbetet. Jag kommer att börja med att diskutera va-
let av informanter och hur de p̊averkat mina resultat för att sedan jämföra
resultaten av de lärare jag intervjuade informellt p̊a Nya Zeeland med de
tv̊a intervjuerna jag genomförde i Sverige. Jag fortsätter diskussionen med
att jämföra de teorier om lärarroller enligt Granström (2003) för att sedan
avsluta med ett kort avsnitt om vilka risker den interaktiva tavlan och även
andra interaktiva medier kan ge i undervisningen.

6.1 Diskussion av resultat

Syftet med mitt examensarbete var att undersöka vad tv̊a lärares uppfatt-
ningar och tankar kring, p̊a vilket sätt deras lärarroll har p̊averkats i och
med införandet av interaktiva tavlor som ett kompletterande interaktivt red-
skap i undervisningen. Utifr̊an resultatet har jag kommit fram till att det är
mycket som anses som positivt med den interaktiva tavlan och det som har
p̊averkat och utvecklat lärarrollen har ocks̊a bara setts ur en positiv vinkel.
Jag tror detta beror mycket p̊a att interaktiva tavlor fortfarande är relativt
nya p̊a marknaden och att lärarna jag intervjuade är väldigt positivt in-
ställda själva till ny teknik och nya tankesätt. Detta kan leda till att det är
sv̊art att se p̊a dels sin egen lärarroll och hur den p̊averkats men ocks̊a att se
p̊a den interaktiva tavlan ur ett objektivt perspektiv. Däremot tror jag att
den största anledningen till att det är sv̊art för lärarna att se p̊a den inter-
aktiva tavlan med kritiska ögon är d̊a de b̊ada arbetar p̊a sidan av med att
lansera och f̊a andra skolor att investera i dem utanför sitt arbete som lärare.
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De lärare jag intervjuade p̊a Nya Zeeland hade även dem problem med
att se p̊a den interaktiva tavlan med kritiska ögon. Men här fick jag en
känsla av att det var skolans administration som p̊averkat lärark̊aren, ge-
nom att skolan ut̊at ska representera det bästa i b̊ade teknik och kvalité
i undervisningen. Vilket i sin tur gjort lärarna tvungna att ha en positiv
inställning till de interaktiva tavlorna inför utomst̊aende granskare, som jag
p̊a ett sätt var under min vistelse. Lärarna där använde sig ofta och p̊a ett
m̊angsidigt sätt den interaktiva tavlan i sm̊a grupper där eleverna fick stor
uppmärksamhet fr̊an läraren. Nackdelen var att f̊a av dem övriga i klas-
sen som inte satt framför tavlan hade sv̊art att fokusera p̊a det arbete som
tilldelats dem. Den interaktiva tavlan drog ofta uppmärksamheten till sig
för alla. Här anser jag att när tavlan är s̊a centralt placerad i klassrummet
som den var bör man istället använda tavlan i helklass för att alla skall
känna sig delaktiga. När tavlan är s̊a interaktiv är det sv̊art att fokusera sin
uppmärksamhet p̊a stillast̊aende och gamla läroböcker eller stenciler, vilket
leder till att lärarrollen blir splittrad när denne ska kontrollera flera sm̊a
grupper samtidigt. Samtidigt tror jag ju fler som använder den interaktiva
tavlan i sin undervisning och gör s̊a mångfacetterat kommer eleverna att
till slut vänja sig vid arbetssättet. Tid anser jag är nyckeln här, tid för
läraren att testa den nya tekniken och olika arbetssätt och för eleverna att
vänja sig vid att interaktivitet bara är en del av undervisningen, ett redskap.

De tv̊a lärarna jag intervjuade i Sverige uppfattade att deras undervisning
och undervisningsmiljö blivit mer e!ektiv och flexibel i och med att den
interaktiva tavlan infördes i deras klassrum. När datorerna infördes p̊a 80-
talet var det samma känsla för de lärare som redan innan hade en positiv
inställning till nytänkande och teknik (Jedeskog, 1996). Lärarna kunde ef-
fektivisera sin undervisning samtidigt som de s̊ag p̊a när elever gladeligen
omfamnade deras sätt att arbeta p̊a. Idag är det en självklarhet att alla
människor och framförallt skolor har tillg̊ang till datorer och entusiasmen
är inte alls densamma bland elever idag när de f̊ar möjlighet att sätta sig
bakom en datorskärm. Fr̊agan är bara hur kommer detta kommer att te sig
med den interaktiva tavlan? Den är ny och rolig för tillfället och anses ef-
fektivisera och göra undervisningen roligare. Men vad händer när elever och
lärare tröttnat p̊a att använda den, eller ta den för givet? Kommer det att
komma nya versioner och förbättringar om n̊agra år? Antagligen, eftersom
den processen har redan börjat och jag tror det ligger i människans natur
att ständigt utveckla och e!ektivisera samhället och inv̊anarna.
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Att arbeta med den interaktiva tavlan gjorde även att undervisningsmiljön
förändrades enligt b̊ada lärarna. Helt plötsligt behövde inte läraren gömma
sig bakom en dataskärm längst fram i klassrummet eller st̊a med ryggen vänd
mot eleverna. Nu kan läraren sitta mitt ibland dem och aktivera eleverna
p̊a ett nytt sätt. Auktoriteten med pekpinnen framme vid tavlan har delvis
försvunnit. Eleverna fick enligt lärarna mer uppmärksamhet och kände att
de kunde p̊averka sin undervisning mer. Detta gjorde i sin tur att lärarna
uppfattade undervisningen och sin lärarroll som roligare och mer flexibel.
Lärarna har härmed g̊att fr̊an att inneha en strukturell roll där auktoriteter
är starka och roller n̊agot bestämts av den överordnade till att ikläda sig en
mer systemisk roll där m̊alet är klarare och individer arbetar tillsammans för
att uppn̊a m̊alet (Granström, 2003). I detta fall är målet, enligt Granströms
teori, undervisningen och lärande där läraren sitter bland elever och intar
en inte lika styrande roll där eleverna istället f̊ar möjlighet att p̊averka och
utveckla sitt lärande med hjälp av minitavlan.

Samtidigt som jag tycker att de tv̊a lärarna g̊att fr̊an en strukturell lärarroll
till en systemisk roll, kan jag även känna en viss tveksamhet att de är med-
vetna om vilken roll de tilldelats i klassrummet. Jag fick en antydan under
intervjuerna att lärarna, inte reflekterat över sin egen lärarroll eller vilken
p̊averkan den interaktiva tavlan faktiskt gjort p̊a den rollen. Detta kan i sin
tur medföra att lärarrollen inte alls p̊averkats i den grad som den kunde ha
gjort om lärarna varit medvetna om den tidigare lärarroll, innan den inter-
aktiva tavlan introducerades, och känt sig säker i den rollen. Därför kan jag
i viss m̊an tycka att en systemisk roll kanske inte är rätt placerat i dessa
lärares klassrum i alla fall, utan att de b̊ada intagit en mer interaktionis-
tisk roll där makten och roller förändras beroende p̊a vilket sammanhang
och situation som läraren integrerar i och där det sociala samspelet har
en nyckelroll. Lärarna intar olika roller när de placerar sig p̊a olika ställen i
klassrummet och delger mer ansvar till eleverna genom bland annat minitav-
lan samt att även eleverna ikläder sig nya roller när de f̊ar nya ansvarsfulla
uppgifter som att leda klassen med hjälp av bland annat minitavlan. Den
stora fr̊agan som följer är enligt mig därför, är det s̊a lätt att ge lärare i
allmänhet en av Granströms (2003) rollbegrepp eller om det rent utav finns
flera varianter av samma roller och hur dessa d̊a ser ut samt vilken innebörd
vetskapen om vilken lärarroll lärarna har i sin tur p̊averkar undervisningen
p̊a ett nytt sätt?

Risken med det ökade IT-användandet är att det kan ersätta lärarens och
lärobokens roller i undervisningen menar b̊ade Jedeskog (1996) samt Tydén
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och Thelin (2000), samtidigt som man kan se att användandet av IT i skol-
undervisningen förespr̊akas av läroplanerna för att visa hur framtidens skola
ska utformas. Faran är att tekniken inte enbart ses som ett komplement ut-
an tar överhanden. De lärare jag intervjuade var b̊ada överens om att den
interaktiva tavlan bara är ett redskap att använda sig i undervisningen. De
använde b̊ada fortfarande böcker och andra mer traditionella medier vilket
gjorde att variationen ökade under lektionerna och de hade större möjlighet
att se till alla elevers individuella förutsättningar och behov. Jag är ocks̊a
av den uppfattningen att det är elevens individuella utveckling som är det
avgörande i undervisningen, där den interaktiva tavlan endast skall ses som
ett medel och inte som ett m̊al i sig.

Det är inte lärarna som i datorn sett ett medel för att förändra
och förnya undervisningen. Att ”hänga med” har varit och är
fortfarande viktigt. Det är dock inte antalet datorer i skolan som
avgör om man hänger med eller ej, utan hur och om de används.

(Jedeskog 1996, sidan 33)

Sammanfattningsvis är de kommunikativa interaktionerna människor emel-
lan viktigare än tekniken, och lärarna skall ha tilltro till sitt eget och elevens
medvetande i läroprocessen. Genom den interaktiva tavlan är detta möjligt.
Det centrala i tanken med den interaktiva tavlan är därför att tekniken inte
ska ta kontrollen över lärandet, utan användas som det redskap det faktiskt
är i framtidens skola.

6.2 Vidare Forskning

Att självvärdera och kritiskt granska sig själv som lärare anser jag är sv̊art
att göra och jag har en känsla av att det inte heller blir avsevärt lättare
ju längre man arbetar om än jag kan tänka mig att det blir en aning
bättre. Läraryrket är och kommer antagligen att förbli ett ensamt yrke i
den bemärkelsen att du arbetar enskilt med en grupp elever större delar av
dagen. Tid till reflektion och personlig utvärdering är det många som har
sv̊art att hitta d̊a allt fler arbetsuppgifter tilldelas oss varje dag fr̊an b̊ade
samhället och elever.

Samtidigt visar studier fr̊an bland annat England att det som krävs för
att vi ska bli bättre lärare och för att vi ska kunna förändra och utveckla
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den undervisning vi bedriver med bland annat den interaktiva tavlan s̊a är
det just tid. Kanske är det dags att fokusera p̊a lärarna och deras behov av
utveckling och support istället för att allt ska kretsa kring elever eller det
negativa som lärare gör? Jag skulle vilja se att mer fokus i forskningen läggs
p̊a lärare och deras kompetenser och värderingar om den interaktiva tavlan
i framtiden.
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dersökningsmetoder och spr̊aklig utformning, Kunskapsföretaget i Upp-
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Lpo: 1994, Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Skolverket
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Bilaga A

Intervjufr̊agor

A.1 Bakgrundsfr̊agor

1. Hur länge har du arbetat som lärare?

(a) Hur länge har du arbetat som lärare vid den här skolan?

2. Arbetar du enbart som lärare eller har du andra uppdrag inom skolan?

(a) Om s̊a - använder du den interaktiva tavlan även här?

3. När kom du i kontakt med den interaktiva tavlan första g̊angen?

A.2 Om den interaktiva tavlan

1. Hur använder du den interaktiva tavlan i din undervisning? Varför?

2. För vem använder du dig av den interaktiva tavlan?

3. Vilken uppfattning har du om den interaktiva tavlan som pedagogiskt
hjälpmedel?

4. Har den interaktiva tavlan förändrat din undervisning och p̊a vilket
sätt?

(a) Av vilken/vilka anledning tror du att lärarna (inte) använder sig
av den interaktiva tavlan?

5. Hur m̊anga lärare (procentuellt) tror du använder den interaktiva tav-
lan dagligen p̊a din skola?
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A.3 Om lärarrollen

1. Hur ser du p̊a din roll som lärare? (handledande, styrande...)

2. Har din lärarroll förändrats sen du började jobba som lärare?

3. Beskriv hur din lärarroll har p̊averkats och utvecklats sen du började
arbeta med den interaktiva tavlan?

(a) I s̊a fall - p̊a vilket sätt?

(b) Vilka fördelar ser du med förändringen?

(c) Vilka nackdelar ser du med förändringen?

4. För vem anser du att förändringen gynnar?

5. Varför tror du att lärarrollen har förändrats sen du började använda
den interaktiva tavlan?

A.4 Fördelar och nackdelar med den interaktiva
tavlan

1. Vad ser du för fördelar med den interaktiva tavlan?

2. Vilka nackdelar ser du med den interaktiva tavlan?

3. Kan du se alla lärare använda sig av den interaktiva tavlan i sin un-
dervisning?

A.5 Övriga fr̊agor

1. Kan du berätta om n̊agon speciell undervisningssituation där du använder
den interaktiva tavlan?

2. f r det n̊agot som du skulle vilja tillägga som du inte har haft möjlighet
till under den här intervjun?
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Bilaga B

Brev till rektor och tre lärare

Hej!

Jag heter Elin Olofsson och är student vid lärarutbildningen p̊a Ume̊a Uni-
versitet. I min utbildning ing̊ar att skriva en forskningsrapport p̊a C-niv̊a
med anknytning till mitt kommande yrkesval. Under hösten 2006 befann jag
mig under en m̊anads tid i Auckland p̊a Nya Zeeland för att göra min sista
praktik p̊a lärarutbildningen. Skolan jag besökte använde sig av interaktiva
tavlor i undervisningen och under min vistelse s̊ag jag möjligheterna och en-
gagemanget fr̊an b̊ade lärare och elever som den interaktiva tavlan ger. Den
interaktiva tavlan användes som ett pedagogiskt hjälpmedel i klassrummet
av b̊ade elever och lärare samt integrerades i alla ämnen, vilket ledde till att
tavlan fick en framträdande plats i undervisningen. Fr̊agan som väckte mitt
intresse och som i sin tur utmynnade i detta examensarbete var just när jag
s̊ag vilken plats den interaktiva tavlan fick i klassrummet och p̊a vilket sätt
lärarens plats plötsligt förändrades. Utifr̊an detta kommer jag att undersöka
om lärare uppfattar att deras roll har förändrats sen den interaktiva tavlan
infördes i klassrummet.

Jag tar kontakt med därför att jag f̊att reda p̊a att även ni använder er
av interaktiva tavlor i er verksamhet och därför skickar jag denna förfr̊agan
till dig om jag skulle f̊a möjlighet att utföra min undersökning hos er. Som
blivande lärare vill jag lyfta samtalets styrka till utbyte av information och
kunskap och kommer därför att utföra min undersökning i form av inter-
vjuer med tre lärare som arbetar i årskurs 1-5. Intervjuerna kommer att
genomföras med bandspelare och videobandspelare och materialet kommer
endast att användas i min studie och därefter förvaras i högst tre m̊anader
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p̊a institutionen för Interaktiva medier och lärande vid Ume̊a Universitet.
Jag tar gärna kontakt med lärarna själva om du s̊a godkänner men det skulle
vara väldigt snällt av dig om du skulle kunna ge mig förslag p̊a lärare som
kan tänka sig ställa upp. De intervjuade personerna blir informerade om att
deras deltagande är frivilligt.
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