
 

 

 

Lärande med Teknik 

Användning (och Icke-användning) av IT i Skolan 

Selina Sundström 

Institutionen för informatik 

Samhällsvetarprogrammet 

Examensarbete på kandidatnivå, 15 hp 

SPB 2011.30 



 

 

Abstract 

For a long period of time there have been discussions about the need to modernize, to keep 

up with the changes in our society. The schools as a result have to keep up and adapt in order 

for the education to be up-to-date. This includes the technological developments. Many steps 

have been taken and mighty sums have been invested in order to keep up the pace – but are 

there any consequences from these kinds of investments? In this report I’m going to take a 

closer look on a recent addition to this phenomenon that were installed by means of a top-

down approach and study the teachers and how they have adapted and view the change in 

their environment – namely the newly installed interactive writing-boards. 

The questions I will study include how the teachers express their view about the 

installation of the interactive writing-boards. If there are different kinds, groups, of opinions 

and if so, what causes such differences? My objective is to exemplify through an empirical 

study how teachers relate to the technology. This includes the pros and cons of the 

technology’s presence in the classroom. 

Through my results I have been able to conclude that there are indeed different categories 

of users. I have identified the User, the Positive None-user and the Critic. The main 

difference that separates the User from the None-user is the level of education in regards of 

handling the mechanical boards. 

The main benefit of the board is the variation it gives the lessons and the higher degree of 

material that can be shared to the class. The down-side, according to my results – other than 

the risk for technical problems that by many is seen as to add an element of insecurity to the 

planed lessons – is the severe lack of education the teachers have been given on the area. 
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1. Inledning 

Informationsteknik och dess närvaro i undervisningsmiljöer är ett område som länge 

diskuterats, någonting som Söderström beskriver i sin rapport från år 2000. Allteftersom att 

IT spelar större roll i dagens samhälle förändras skolan och därigenom har lärarnas roll 

förändrats. Johansson & Sangell (2010) menar att vad som anses vara en vedertagen 

standard kommer förmodligen alltid att vara i förändring i takt med utvecklingen. Trycket på 

förändring i skolan började redan under 80-talet men det var först 1998 som skolverket tog 

steg för att bland annat öka lärarnas kompetens i användande av datorer för stöd i 

undervisning – en satsning på drygt en miljard kronor (Skr 1997/98:176). Men trots den 

stora satsningen bedrevs väldigt lite forskning på området, menar Lundmark (2000). I 

dagsläget är det ett ämne av ökande intresse och ny forskning på området är allt vanligare. 

En av de nyare teknikerna på skolans marknad och som enligt Johansson & Sangell (2010) 

har blivit allt mer frekvent använd är så kallade interaktiva skrivtavlor. Det är många positiva 

röster för den nya tekniken, och det är sant att de flesta – om inte alla – ser fördelarna. Men 

detta förhindrar inte faktum att det även finns de som tittar snett på den skrymmande, nya 

tekniken och suktar efter ”gamla hederliga” Over Head och fortsätter att använda vad som 

finns kvar av den kraftigt nedbantade whiteboardtavlan.  

Jag kommer i denna rapport studera den sedan vårterminen 2010 installerade Active 

Board (AB) på en grundskola för att undersöka hur lärarna förhåller sig till denna 

informationsteknik. Verksamhetens ledning förde fram beslutet om att installera den nya 

tekniken, AB, i och med flytten från en gammal skola till nya lokaler. Därmed realiserats 

implementering uppifrån och ned i organisationen genom en top-down ansats (Weill & 

Broadbent, 1998). I sådana situationer är det inte alltid alla som är entusiastiska med att 

anpassa sig till ändringar. Att förstå vad som händer under en utvecklingsprocess, avsiktlig 

eller oavsiktlig, och förstå hur och vad som händer för att senare kunna göra ”framsteg” i det 

mån vi själva önskar. Detta är grunden för samhällsvetenskaplig forskning (Hettne, 2008). 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur lärare förhåller sig till informations- och 

kommunikationsteknologi (IKT) i skolan. Detta görs genom en empirisk studie i en skola där 

Active Board nyligen installerats. 

Följande frågeställningar kommer att hanteras: 

 Finns det skillnader bland lärarnas förhållningssätt till tekniken, och i så fall, vilka är 

dessa? 

 Hur beskriver de för- och nackdelar som tekniken för med sig till deras 

arbetssituation? 

 Hur beskriver lärarna sin inställning till tekniken i sitt arbete? 
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2. Relaterad forskning 

Inledningsvis kommer en kort beskrivning av det tidigare nämnda fenomenet top-down. Följt 

av detta kommer det en översikt på IT i skolan och slutligen en generell beskrivning av 

interaktiva skrivtavlor och en mer ingående sådan på Active Board specifikt. 

2.1. Top-down 

Implementeringsprocessen i top-down, som beskrivet av Persson & Thell (2000), kan delas 

in i två olika processer. Formuleringsprocessen, vilken inkluderar politiker och förvaltning, 

innebär att ledningen uppfattar ett existerande problem, samt anger vilka metoder som skall 

användas för att komma till rätta med det identifierade problemet. Den administrativa 

genomförandeprocessen, å andra sidan, beskriver hur ett beslut realiseras i förvaltningen. 

Detta genom tillsättandet av resurser, skapandet av en effektiv styrningskedja i den berörda 

organisationen. Top-down genomsyras av en tydlig styrnings- och ansvarskedja där det 

aktuella beslutet realiseras i en hierarkisk ordning. Med andra ord fattas ett beslut i toppen 

på denna styrningskedja varifrån förändringarna rinner ner i organisationens led vari den 

når ”golvet” sist.  

Motsatsen till top-down är bottom-up. När top-down karaktäriseras av ett ensidigt 

användande av makt där allt kommer från toppen, så påbörjas implementeringsprocessen i 

bottom-up istället på central nivå för att sedan spridas till resten av organisationen (Persson 

& Thell, 2000). Med andra ord kan bottom-up på ett sätt jämföras med demokrati där folket 

bestämmer medans top-down har likheter med diktatur. 

2.2. IT i skolmiljö 

Hädan efter följer en överblick på ITs historia i skolan, med start i 90-talet till idag. 

”Lite känns det så att kraven ställs att man skall vara en datoranvändare. Oavsett om man vill 

eller inte” – Intervjucitat från Nyberg (2008, sid.106) 

I det samhälle som vi lever i idag har informationstekniken funnit ett hem i alla vrår, och 

skolan – den plats menad att förbereda barnen för denna mer avancerade värld – måste 

anpassa sig för att leva upp till de nya förväntningarna. Den tidigare nämnda satsningen 

under 90-talet är ett sådant exempel. 

Under 90-talet, redovisar Eidenert & Folkerbrant (2010), startades grupper som arbetade 

med att pröva ut olika program till skolan för att se om dessa var lämpliga att använda. En av 

dessa grupper rekommenderade i första hand läroverktygsprogram så som 

ordbehandlingsprogram, kalkyleringsprogram och databashanterare. Under 80-talet 

initierades även ett projekt som arbetade med att utveckla datorprogram för handikappade 

och funktionshindrade. Under 90-talet genomfördes många nationella projekt inom 

datoranvändningsområdet, fortsätter de. Exempelvis gav regeringen skolverket i uppdrag att 

kartlägga innehavet av bland annat datorer i skolorna åren 1992-93, en linkande kartläggning 

gjordes av skolverket 1995 vari det visade sig att antalet ökat markant under åren mellan 

undersökningarna. 1994 tillsatte regeringen en kommission som bl.a. föreslog att det skulle 
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Active Board och dess delar. 
Källa: http://www.sqmpc.sk/tabule/ (04-2011) 

införas en ökad satsning på utveckling av informations- och kommunikationsteknologi i 

skolorna (SOU, 1994.18). År 1997 skrev regeringen att IT har blivit en stor del av vardagen för 

människor och då även för skolan. Regeringen skrev även att IT kan understödja 

utvecklingen av ett förbättrat arbetssätt i skolan såsom ökad elevaktivitet. Det var mot 

bakgrund av detta, som den tidigare nämnda miljardkronorssatsningen gjordes. Pengarna 

skulle gå till flera olika projekt, såsom datorer som arbetsverktyg till alla lärare, e-post till alla 

elever och lärare på skolorna, kompetensutveckling, Internet, IT-stöd till elever med 

funktionshinder, etcetera (Regeringens skrivelse 1997/98:176).  

Två år senare, 1999, följde IT i Skolan (ITiS) som då var en av de största satsningarna på 

skolutveckling som skett i Sverige där cirka sjuttiofemtusen lärare skulle kompetensutvecklas 

inom IT-området. Slutrapporten står att finna på skolverkets hemsida (2011). 

Nya satsningar görs allteftersom att de ses behövas. En ny teknik som börjat dyka upp på 

olika skolor de senaste åren, som även är del av målet för min studie, är interaktiva 

skrivtavlor. 

2.3. Interaktiva skrivtavlor 

Interaktiva skrivtavlor är enligt många forskare ett effektivt hjälpmedel för att sprida digitala 

och multimediala innehåll i en större undervisningsgrupp (Wederbrand & Lindström, 2010). 

Dock är majoriteten av den forskning som finns om tavlan sponsrad av företaget som 

tillverkar dem, någonting som resulterar i partiska resultat. Kennewell (2006) menar dock 

att det även finns forskning sponsrade av oberoende intressenter, vilka även de har positiva 

resultat att rapportera.  

2.3.1. Active Board 

Active Board är en typ av interaktiv 

skrivtavla. En annan variant med 

liknande upplägg är Smart Board. 

Dessa tavlor har blivit allt vanligare i 

dagens grundskolor (Johansson & 

Sangell, 2010), Smart Board är den 

vanligaste och finns på majoriteten av 

de skolor som har installerat denna 

teknik. De är essentiellt samma typ av 

system, märket är den största 

skillnaden – likt mellan Mac och PC. 

Systemet består av en högtalarförsedd 

skärm med tryckkänslig skrivyta, en 

projektor i taket och en ansluten dator 

innehållande de nödvändiga mjuk-

varorna, inklusive specialprogram som Active Inspire (Johansson, 2011). 

http://www.sqmpc.sk/tabule/
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2.3.2. Fördelar 

Wederbrand & Lindströms (2010) studie visar på att eleverna är mer involverade i lektionen 

då den interaktiva skrivtavlan finns med i undervisningen, och att det leder till mer verbala 

interaktioner och diskussioner lärare och elever emellan. De beskriver också att lärare känner 

sig mer motiverade då de använder denna tavla eftersom de kan förse eleverna med större 

utbud av spännande och motiverande lektioner. Vidare menar de att en stor del av den värld 

som eleverna lever i idag är visuell. Eftersom den interaktiva tavlan är ett verktyg som kan 

hjälpa elever att utveckla sin förståelse och kunskap kring någonting på ett visuellt sätt är det 

ett bra redskap för de elever som lättare lär sig med bild och form. 

Detta kan förklaras genom Howard Gardners forskning berörande de olika sätten att lära; 

även känd som ”De Sju Intelligenserna” som står att läsa om i hans bok med samma namn 

(Gardner, 1994). Här nedan följer en sammanfattning av listan: 

1. Lingvistisk (språklig) intelligens: Har stort ordförråd, god förmåga att tala, läsa och uttrycka 

sig i skrift, ett uttalat språköra och lätt för att lära sig främmande språk. Uppskattar språkligt 

korrekta formuleringar och är bra på att förklara sammanhang. 

2. Logisk-matematisk intelligens: Är duktig på matematik, tänker logiskt, har god förmåga att 

planera, hålla en tidsplan och har kontroll på debet och kredit - har lätt för att göra 

uppskattningar av mått och vikt. Har känsla för logiska mönster och sammanhang, 

förklaringar och analyser (om i så fall, orsak och verkan). 

3. Spatial (rumslig) intelligens: Har ett välutvecklat lokalsinne, lätt för att hitta vägen och att 

läsa kartor och diagram. Lägger märke till små detaljer i sin omgivning. 

4. Kroppslig-kinestetisk intelligens: Arbetar gärna med händerna, älskar att använda sin kropp 

till idrott, dans och fysiska utmaningar. Provar sig fram för att lära sig nya saker. Kommer 

bättre ihåg det som provats med händerna än det som bara beskrivits teoretiskt. 

5. Musikalisk intelligens: Intresserad både av att lyssna och själv utöva den. I denna intelligens 

ingår känsla för rytm, tonhöjd, melodi och klangfärg hos ett musikstycke. 

6. Interpersonell (social) intelligens: Trivs allra bäst tillsammans med andra människor. Är en 

god lyssnare, kan trösta och är lyhörd för andras problem. Vill arbeta ihop med andra 

människor, är bra på att leda och vägleda andra - och att medla vid konflikter. 

7. Intrapersonell (reflekterande) intelligens: God förmåga att planera sin tid, förstår sina egna 

reaktioner och känslor, trivs med att arbeta självständigt, gärna för sig själv. Når ställda mål, 

älskar att dagdrömma och fantisera samt reflektera över hur mycket nytta man kan ha av sina 

erfarenheter. Bra självdisciplin, medveten om sina starka och svaga sidor. 

Endast ett fåtal av dessa stimuleras i den ”klassiska” skolan, nämligen de som lär bäst 

genom att lyssna och läsa så som språkliga och logiska. Men med verktyg som kan visa allt 

från text genom ljud, bild, musik såväl som film stimuleras fler av de många typer av 

intelligenser som utan tvekan finns representerade i klassrummet än vad den ”traditionella” 

skolan gör (Kennewell, 2006). 
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2.3.3. Nackdelar 

Leask & Pachler (2005) tar upp nackdelar med interaktiva tavlor. Den främsta är den tid och 

tålamod som krävs från lärarens sida för att lära sig alla finesserna. En annan aspekt är 

risken för tekniska problem som i detta fall skulle försvåra den planerade lektionen. Därför 

lägger de vikt på regelbundet underhåll av tavlan och dess tillbehör. Huruvida interaktiva 

skrivtavlor gynnar inlärning verkar det, enligt Wederbrand & Lindströms (2010) 

efterforskningar, vara splittrade meningar om; där de funnits dem som menar att det gynnar 

undervisningen medan andra står fast vid att det inte skett någon förändring. 

Johansson & Sangells (2010) visar genom en studie av lärare, att den främsta nackdelen 

enligt lärarna är att teknikberoendet gör att de upplever undervisningen som mer ”skör och 

sårbar”. En förberedd lektion kan omvandlas till oförbered om tavlan inte funderar av någon 

anledning; en glappande sladd, fel på inloggningen eller bristande internetanslutning, vad 

som helst kan gå fel. En annan nackdel som vissa upplever är den extra tid som krävs för att 

förbereda lektionerna, eftersom så mycket måste förberedas innan, såsom bilder och 

videoklipp. ”Ofta krävs det noga planering av sin tid” (Johansson & Sangells, 2010:20) 

säger en av deras intervjuade lärare. Det faktum att man har tillgång till så mycket man kan 

visa, är enligt vissa en nackdel i sig, då de måste börja välja bort saker. 

Johansson & Sangell (2010) förklarar att IKT kan beskrivas som ett verktyg för att 

utveckla pedagogiken och metoder i takt med teknikförändringar. Vad som är bra IT-

undervisning säger de kan vara svårdefinierat. Det finns inget givet svar på om undervisning 

och elevers lärande förbättras med hjälp av IT, där de menar att komplexiteten i ordet 

”förbättra” påverkar och även kräver en definition. Om man med förbättra menar en högre 

kvalitet är sannolikheten stor att resultaten skulle variera, och även beroende på vem som 

definierar ordet – skolförvaltning, lärare, elev, etc – något som också styrks av Lindh & 

Svedberg (2005). Därför är det viktigt att undersöka hur olika intressenter upplever en 

situation. 

Vilket leder till denna rapports nästa moment. Där kommer stegen som tagits för att 

studera det valda fenomenet redovisas. 
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3. Metod 

”Kvalitativ metod, inom samhällsvetenskaperna ett samlingsbegrepp för olika arbetssätt som 
förenas av att forskaren själv befinner sig i den sociala verklighet som analyseras, att 
datainsamling och analys sker samtidigt och i växelverkan samt att forskaren söker fånga såväl 
människors handlingar som dessa handlingars innebörder. Kvalitativa metoder omfattar oftast 
mindre populationer än kvantitativa undersökningar.” – Nationalencyklopedin (2011) 

I stället för att använda en kvantitativ metod för studien där det mer skulle vara mer en 

fråga om att upptäcka ett fenomen och dess utbredning valde jag att gå ner på djupet med en 

kvalitativ metod. Detta innebar att uppmärksamhet lades på en minde skara individer för att 

försöka se orsaken bakom fenomenet i fråga: åsikter, tankar, intryck, etc (Hartman, 2004). 

Jag kommer använda mig av både kvalitativa enkäter för en så överskådlig uppfattning av 

lärarnas åsikter samt intervjuer för fördjupning i situationen av hur lärarna upplever IKT i 

skolan. Enkäter fungerar väl för insamlandet av generella åsikter och är ett verktyg för att se 

mönster i helheten. Men för att nå djupare förståelse så är intervju, speciellt ansikte mot 

ansikte, en bättre lämpad metod. (Holme & Solvang, 2001; Krathwohl, 1998). Dels för att 

intervjuer ger större chans till utförliga svar; samma person som ställs samma fråga kan 

uttrycka sig – och därigenom tolkas olika – beroende på formen frågan kommer i. Någonting 

jag fått erfarna under mina datainsamlingar. Mycket kan komma till ljus vid intervju; 

speciellt vid en kvalitativ sådan. 

Denna rapport kommer dock begränsas till en grupp av intressenter: lärarna. Vid 

beskrivning av deras ställningstagande användes termer för att hjälpa kategorisera och 

förtydliga resultatet. Nyberg (2008) framför i sin avhandling två tydliga förhållningssätt till 

teknik som vi kommer bekanta oss mer med i detta arbete. De termer som Nyberg använder 

är Användare och Icke-användare. Användare är enligt Nyberg de som har dator hemma, har 

internetuppkoppling etc, medan Icke-användaren är motsatsen, det vill säga någon som av en 

eller annan anledning avstår från denna typ av teknik. Icke-användare beskrivs även av 

Haywood (1998) och är enligt honom någon som väljer att inte engagera sig och använda 

teknik trots att de har möjlighet. Skillnaden mellan hans definition och Nyberg och min egen 

är att Haywoods Icke-användare avstår från att använda teknik helt, en tolkning som nu – 

över tio år senare – skulle göra detta koncept nästintill obrukligt.  

Gränserna mellan till synes entydiga och simpla titlar är inte alltid självklara, någonting 

Nyberg upptäckte när hon intervjuade en av sina Icke-användare. Där visade det sig att bara 

för att en person väljer bort datorn från hemmet betyder det inte att de är okunniga eller inte 

använder den alls, som exempelvis i arbetet utanför bostaden. Med Nybergs definition av 

Användare och Icke-användare som utgångspunkt, har lärare studerats. 

3.1. Inledande studie 

Som första förundersökning tillämpades en nästan ostrukturerad intervju – bara ett fåtal 

generella frågor och idéer på ämnesområden – med IT-ansvarig på en viss skola, som jag fick 

kontakt med via en lärare på informatiks institution. Denne gav en generell översikt av 

skolans IT-användning. Utifrån den kunde fokus smalnas av på arbetet vilket resulterade i ett 
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beslut om att studera lärargruppen högstadielärare och tekniken känd som Active Board, en 

typ av interaktiv skrivtavla. 

Första steget i förundersökningen, och som i projektet i helhet, var denna intervju för en 

översiktlig uppfattning av den tillgängliga tekniken på den nya skolan, hur den kan användas 

och hur lärarna och eleverna generellt har tagit till sig tekniken. 

Intervjun tog ungefär fyrtio minuter totalt, den skedde på stående, och gående, fot och 

inkluderade en rundvandring på skolan samt demonstration av två olika tavlor – en ”frisk” 

och en ”sjuk” med spridande pixelprickar – i en form av deltagande intervju. På grund av 

avsaknad av ljudutrustning utfördes anteckningar för hand, någonting som försvårades av 

det faktum att vi ständigt rörde på oss. Nackdelen med denna typ av dokumentation är att 

mycket faller bort och det är omöjligt att plocka fram citat, någonting som är av stor vikt vid 

kvalitativ forskning (Bryman, 1997). Fördelen var att jag fick en mer enhetlig första 

uppfattning av skolan än om vi bara stängt in oss i ett grupprum för samtalet. 

3.2. Enkätundersökning 

Som en mer ingående förundersökning baserad på den första intervjun med skolans IT-

ansvarige konstruerades ett frågeformulär bestående huvudsakligen av öppna frågor för en 

kvalitativ undersökning. Med hjälp av de insamlade svaren skapades en tydligare översikt 

och olika röster inom lärarkåren identifierades. I valet mellan öppna och stängda frågor finns 

både för- och nackdelar, som Holme & Solvang (2001) lyfter fram. Stängda frågor skulle göra 

analysen lättare men skulle inte ge det djup av insikt som man kunde få av de öppna, som ger 

individen större möjlighet att uttrycka egna tankar eller åsikter. De stängda frågorna tvingar 

individen bestämma sig för ett förbestämt svarsalternativ som kanske inte ens stämmer 

överrens med vad han eller hon i annat fall skulle ha svarat. 

Jag valde att göra frågorna öppna för en kvalitativ insamling för att få en närmare inblick 

på hur individen tänkte (Hartman, 2004). Med hjälp av dessa kunde jag kategorisera lärarna 

efter olika förhållningssätt, som senare låg till grund till min fördjupning genom intervjuer 

med lärare. 

Den utvalda lärargruppen som deltog i enkäten var skolans högstadielärare, eftersom det 

är de som använder tavlan mest. Utav dessa drygt 21 lärare var det 15 som svarade (bilaga 2). 

I och med det var sista steget i förundersökningen komplett. 

Nyberg (2008) använder sig av två begrepp i sitt arbete: Användare och Icke-användare. 

Med detta som grund tillsammans med enkätsvaren tog tre kategorier form. Nybergs version 

bygger på valet att ha eller inte ha dator i hemmet, men denna studie är annorlunda i och 

med att det inte är ett val inblandat om att teknik införs på arbetsplatsen samt att Nyberg 

inte studerade teknikanvändning i arbetslivet. De interaktiva skrivtavlorna installerades och 

därifrån har det varit upp till lärarna att anpassa sig efter bästa förmåga. Redan här är det två 

grupper, de som kan (Användare) och inte kan (Icke-användare) använda tekniken. Men 

bland de som inte är Användare finns det spår av två ytterligare sidor som jag bestämde mig 

för att särskilja: de Positiva och Negativa. 

Kategorierna på detta stadium lyder alltså som följande: Användare, Positiv Icke-

användare och Negativ Icke-användare. Användaren är insatt och använder tekniken ofta, 
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Positiv Icke-användare ser fördelarna med tekniken men kan av någon anledning inte 

använda den på ett tillfredsställande sätt och den Negativa Icke-användaren som saknar de 

gamla pedagogiska verktygen. Dessa kategorier växte fram ur enkätstudien och informerade 

urvalet av respondenter under de följande intervjuerna. 

3.3. Fördjupning 

Då olika tolkningar av Användare (och Icke-användare) av teknik som term har varit i bruk 

länge och deras kontext har förändrats med sammanhangen de placerats i kommer ett 

förtydligande av vad som menas med de definitioner som jag tog del av i Nybergs (2008) 

avhandling och har valt att bygga vidare på med stöd av enkäterna (se vidare i resultat och 

diskussion). Som urval till fördjupningsintervjuerna ville jag tala med olika ”sorters” lärare 

baserade på indikationer från enkätsvar som visade på kategorier: Användare, Positiv Icke-

användare och Negativ Icke-användare. Jag fick kontakt och intervjutid med en Användare 

och en Negativ Icke-användare. Dock kommer analys för Positiva Icke-användare baseras på 

andrahandskällor såsom resultaten från enkäterna och hörsäg från andra kontakter då jag 

inte fick respons från någon representant från gruppen på grund av deras tidsbrist. 

Intervjuerna tog mellan tjugo till trettio minuter och genomfördes sittandes i grupprum 

med ljudinspelning denna gång. Med inspelningen kunde inte bara citat samlas in efteråt, 

dessutom kunde fokus läggas på samtalet eftersom inga anteckningar behövde tas. 

Innan intervjuerna genomfördes hade ett antal generella frågor förberetts (bilaga 3) och 

utifrån dem kunde en ledigare diskussion hållas och ändå ha någonting att referera till i 

händelse av utdragna tystnader. I andra intervjun behövdes bara den första frågan ställas och 

den intervjuade tog sig självmant igenom de förbereda frågorna. Denna form av intervju 

kallas semistrukturerad eller halvstrukturerad enligt Hartman (2004). 
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4. Resultat 

4.1. Inledande studie – Bakgrundsbeskrivning 

Processen, och därigenom i resultatet, tar sin utgångspunkt i intervjun med Johansson 

(2011), IT-ansvarig på en skola i Umeå, varifrån bakgrundsbeskrivningen från vilken sedan 

resten av detta arbete tog form. Efter att ha talat med denne lades fokus för arbetet: Active 

Board och lärarna. Här nedan följer en sammanställning av de insamlade data från den 

intervjun. 

De flesta lärarna använder tyvärr, säger han, bara artefakten som en vanlig skärm för att 

exempelvis visa film, men möjligheterna är så många fler. Men det finns en simpel förklaring 

till varför den bristande användningen är så stor som den är idag. Utbildningen för att 

använda Active Board var vid implementeringens början, bara en kort tid efter att den 

installerats och varade en enda eftermiddag. Till följd av detta så tog tyvärr inte alla in den 

nödvändiga informationen för att användandet skulle nås till den grad de hoppats. De yngre 

lärarna är bättre på att plocka upp nymodigheterna, berättade han under intervjun, men det 

är en av de äldsta som har visat sig vara mest engagerad säger han också. Som det är har han 

blivit den som andra lärare huvudsakligen vänder dig till när de har frågor eller vill ha hjälp 

med sin Active Board, förklarar Johansson. 

Inte bara har lärarna nu tillgång till ”fler” tavlor i och med att de kan skapa flera sidor med 

Active Board som de kan bläddra fram och tillbaka mellan under lektionens gång utan de kan 

också spara vad de skrivit och sända digitalt eller dela ut i pappersform. De sparade tavlorna 

kan även lätt arkiveras och återanvändas utan att läraren i fråga ska behöva trassla med 

växande hyllängder av pärmar. För att inte tala om tidsbesparingen då läraren bara behöver 

göra den skriftliga delen av lektionen en gång. Ett par elever med synskador behöver inte 

tänka på var i klassrummet de sätter sig då de lätt kan anpassa och se vad som skrivs på 

tavlan på sina egna datorer om läraren använder Active Board. Dessutom gör de delbara 

filerna det lättare att återanvända material som ger till elever extra stöd för undervisningen, 

vid exempelvis sjukdom kan de fortfarande lätt få tillgång till anteckningar. Annat exempel 

på användning av tavlan är glosor där det är en lätt sak att skapa digitala flash-cards, en 

bonus är att ljudinspelning försäkrar att det inte bara är stavningen som förmedlas 

(Johansson, 2011). 

Men tekniken är inte utan olägenheter. I dagsläget upplever skolan tekniska problem i 

form av ett mjukvarufel; de digitala tavlorna har börjat få ett långsamt spridande täcke av 

små vita och svarta prickar. Syslöjdsläraren var den första att drabbas och efter anmälan tog 

det cirka två månader innan felet blev åtgärdat och sedan dess har det spritt sig: ”idag är 

närmare 60 % av tavlorna drabbade”. Även ytterligare månader senare kvarstår problemet 

fortfarande då det är tvist om vem som bör ta ansvar – och därigenom betala – för problemet 

och dess lösning. Mjukvarufelet är ett irritationsmoment och dämpar viljan hos många i att 

bruka tavlorna. 
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4.2. Enkätundersökning 

Enkätundersökningen visar att det är en relativt liten grupp som använder Active Board 

mycket och är väl insatt i dess funktioner. Majoriteten visar sig använda AB så mycket de kan 

men i brist på utbildning om hur de ska använda specialprogrammen som följer med, 

någonting som i sin tur leder till att de huvudsakligen fortsätter förlita sig på äldre 

programvaror som PowerPoint för sina föreläsningar. Som kan ses i enkätsvaren vill de veta 

mer, är positiva till teknikens möjligheter, men många har haft tidbrist eller av annan 

anledning inte haft möjlighet att lära sig mer. Minoriteten från mina resultat är negativa icke-

användare som saknar stor White Board och Over Head apparat. 

De besvarade enkäterna sorterades efter en av 

de tre slutna frågorna: Hur ofta använder du 

Active Board? Tre svarade varje lektion, 

ytterligare tre valde huvudsakligen varannan till 

var tredje lektion, sju tog någon enstaka gång 

till sist två som svarade aldrig. För att se den 

totala sammanställningen av enkätsvaren 

referera till bilaga 2. 

Två av de tre från varje lektion gruppen är 55< år gamla, en man och en kvinna, den tredje 

parten är en man i 45-55 årsåldern. De är i överlag positiva i sina svar och lyfter fram 

fördelarna och möjligheterna med den nya tavlan. Fast en framhäver att en negativ aspekt är 

att ”en del program och uppdateringar inte fungerar”. Varför den är bra och vad de 

använder den till: 

”När jag förbereder lektioner och skriver på tavlan. Använder Active Inspire när man hunnit 

föra över lektionsmaterial. (Man kan visa det man sparat på skärmen)” 

”Ja [tekniken har förändrat mitt sätt att undervisa], nu gör eleverna power point istället för 

väggtidning. De googlar och söker information när det behövs” 

”Man kan visa saker på ett mer `levande´ sätt med tavlan istället för OH. Det går att förflytta 

och förstora objekt samt spara det man gjort och fortsätta nästa lektion.” 

Även i denna grupp kommenteras tidsbristen: 

”…vill ha mer tid att lära mig ännu mer.” 

De tre som svarade huvudsakligen var alla 35-44 år gamla, två kvinnor och en man. De 

säger sig använda den inte bara för filmvisning utan även som whiteboard, visa anteckningar 

och spara lektionsinnehåll; detta tyder på att de har ett någorlunda stadigt grepp om tavlans 

specialprogram. De framhäver sig överlag positiva, men säger även här att utbildningen var 

otillräcklig och klagar på det bestående mjukvarufelet. 

”Fungerar bra. Man kan använda den på ett bra sätt.” 

”Kanske inte `dra sig för´ men mer utbildning behövs för att kunna använda den bättre.” 

”En bra utveckling, men vi har inte fått undervisning på den.” 

De berättar vad de använder den till och varför den är bra: 

”Använder `gamla´ bilder och anteckningar som de [eleverna] känner igen från gång till gång. 

Positivt” 
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”Visa film. Vid genomgång skriva på, spara information, ta fram senare. Lägger ut 

arbetsbeskrivningar på den.” 

”…de [eleverna] ser vad jag skriver” 

Den största gruppen utgörs av de sju som svarade sig använda tavlan någon enstaka gång. 

Här är åldrarna blandade och det står lika mellan antalet män och kvinnor (tre av varje) samt 

en som inte angett sitt kön. Det är huvudsakligen strömmade videor som den brukas för i den 

här gruppen och både positiva och negativa åsikter på tavlan och dess närvaro i klassrummet 

framförs. De flesta negativa kommentarerna berör tekniskkrångel, både användnings-

svårigheter och tekniska problem, saknaden av det gamla uttrycks också. 

”[Drar mig för att använda den] Just nu ja. Problem med mjukvaran gör att den har en massa 

vita prickar på sig som gör den nästan oanvändbar.” 

”Fungerar inte att anteckna på som på tavlan.” 

”Jag saknar också en stor whiteboardtavla.” 

I de positiva kommentarerna uttrycks de bra saker som kan göras med AB och sådana som 

underlättas med tavlan, huvudsakligen bild- och filmvisning. 

”Lätt plocka hem ex strömmande video som ett exempel” 

”…det är enklare att kunna använda media tidning/film/power point till hela gruppen” 

”Skriver, tittar på nyheter/film. I språkundervisning får man världen i klassrummet.” 

I gruppen någon enstaka gång i enkätsvaren identifieras övergången mellan Negativ och 

Positiv Icke-användare. Gränsen är allt annat än skarp, i alla fall enligt den data som samlats 

in till detta arbete. 

De två som säger sig aldrig använda Active Board, är båda över 55 år gamla. Kvinnan 

säger sig inte ha övat tillräckligt och att det gått segt när hon väl gjort det, och mannen talar i 

liknande ton att det varit för lite utbildning och träning: ”eleverna får gärna ta över 

handhavandet” säger han. De berättar att utbildningen var otillräcklig.  

”Användandet av Active Boarden blir förfelad då den mesta tiden går åt till användningstekniken.” 

”För lite utbildning och träning på användandet (1 förmiddag).” 

Men även denna grupp använder tavlan, trots att de markerat sig för att aldrig använda 

den i sin undervisning, den används för Power Point, bild- och filmvisning. Saker som de 

tydligen inte anser räknas som användning av Active Board. Likt Nyberg (2008) fick jag 

uppleva detta fenomen av en Icke-användare som egentligen använder. 

”[…]Använder tavlan endast för att visa strömmade video” 

”Jobbar mer med pp-presentationer” 

I enkäterna kan man utläsa att det är väldigt jämt fördelat både åldersmässigt och mellan 

könen när man jämför Användare och Icke-användare. Detta står i motsats till Johanssons 

tidigare påstående att de yngre lärarna var bättre på att ta upp tekniken med bara något 

undantag. 

Med detta följer här nedan en beskrivning av de tre kategorierna som identifierades 

utifrån enkätsvaren ovan. 
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4.2.1. Kategorier 

Användare: Som tidigare nämnt är en Användare någon som vet hur man kan använda 

tekniken i sitt eget sammanhang. 

Med skolan som utgångspunkt skulle ett exempel på en Användare kunna vara en lärare 

som vet vilka program som kan användas, och hur, för att sedan tillämpa tekniken till sitt 

specifika ämne. Ifall de saknar kunskap så tar de sig tid att lära sig. 

Positiv Icke-användare: En Positiv Icke-användare å andra sidan är någon som ser 

fördelarna med tekniken men av någon anledning inte använder den i så stor utsträckning. 

Denna inställning kan bero på olika faktorer, en sådan är erfarenhet. Bristen på erfarenhet i 

hur man ska använda tekniken kan, enligt vad resultaten från enkätundersökningen visar, 

bero på för lite undanlagd utbildningstid men även på individens egen brist på motivation att 

själv söka kunskapen eller bristande tid.  

Negativ Icke-användare: Slutligen, den Negativa Icke-användaren är någon som, i likhet 

med Haywood (1998), kan beskrivas som någon som väljer att inte engagera sig och använda 

teknik trots att de har möjlighet. Men i detta arbete kan denna grupp mer liknas med kritiker 

till den nya teknikens erövring av klassrummen, och därigenom som pedagogiskt verktyg i 

undervisningen. 

Exempel är en lärare som åtminstone är kritisk till tekniken och dess kapacitet och/eller 

nödvändighet. 

4.3. Fördjupning – Intervjuer 

Här nedan följer redogörelserna för intervjuerna. Först kommer Användaren följd av en 

skildring kring den Positiva Icke-användaren och avslutas med den Negativa Icke-

användarens intervju. 

4.3.1. Användare 

Under denna kategori hör huvudsakligen eldsjälarna som tagit av sin egen tid, d v s även 

utanför skoltimmarna, till att ta reda på och lära sig om Active Board. En av dessa individer 

ställde upp för en intervju. 

Hans första intryck av tavlan var positiv. Redan från början (januari 2010) började han 

experimentera, någonting som resulterade i att han fick ut långt mycket mer under 

utbildningsförmiddagen någon månad senare än majoritet av lärarna som knappt rört den 

innan kurstillfället. 

”Det är bäst att prova på innan för det är ju svårt att se en massa funktioner som man aldrig 

sett eller provat på själv innan.” 

För- & nackdelar: Positivt med AB är tidsbesparingen, man behöver inte skriva om samma 

sak om igen när man tar vid från en tidigare lektion och eleverna har möjlighet att ladda hem 

tavlans anteckningar. Nackdelen däremot, säger han, är huvudsakligen att förlita sig så 

mycket på tavlan att det ”sabbar” lektionen när det inte fungerar, här nämner han det 

bestående problemet av de spridande vita pixelprickarna. Hela systemet måste fungera vilket 

ställer högre krav på supporten, men de högre upp argumenterar fortfarande med varandra 

om vem som ska ha ansvaret för kostnaderna som kommer med underhållet säger han. 

Dessutom, alla de övningar och allt annat man sparar, det måste ju förvaras någonstans – 
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mer specifikt den gemensamma servern – och det tar tid att koppla upp sig. Egentligen, säger 

han, skulle man behöva fem- eller tiominuterspass mellan lektionerna för att hinna göra 

detta utan att ta från lektionstiden, inte heller hjälper det faktum att datorerna de arbetar 

med är åldersdigna. Men att göra rasterna mellan lektionerna längre innebär att skoldagen i 

helhet oundvikligen också blir det. Och så är det de tekniska problemen igen, men han 

påpekar att det fungerat förvånansvärt bra än så länge, bara någon enstaka gång har han 

behövt ”skippa” en lektion på grund av detta och det löste han genom att låta dem arbeta på i 

sina matteböcker, så det var ingen katastrof på det sättet. 

”Det är ju stressande det här med datorer, det är inget okänt fenomen. Och har man planerat 

att göra något speciellt för lektionen och det inte fungerar så är det ju ännu mer stressande.” 

Ett problem som han ser var just det att många bara väntade på utbildningsförmiddagen 

snarare än att prova och få grepp om handhavandet, något som gjorde det ännu svårare. 

Förutom detta är det förmodligen väldigt få som är villiga att ge upp tid utanför 

arbetstimmarna för att lära sig AB funktioner. 

”Man måste ju vara aktiv själv, för tavlan gör ju inte jobbet ensam.” 

Då det bara var endast ett kurstillfälle så får lärarna förlita sig på sig själva, den var bra för 

att komma igång ordentligt men det mesta har han fått lära sig själv, ”det var bara att 

förkovra sig lite allteftersom”, men det betyder inte att det inte finns hjälp att hitta. På 

Datafont AB:s hemsida kan man bläddra sig fram i menyn via ”Interaktiva Skrivtavlor” till 

”Active Board” och slutligen till ”Utbildning” där man kan man hitta åtminstone 18 timmar 

onlineutbildning. Där finns även kontaktuppgifter, både e-post och telefon, till en 

utbildningsansvarig. Vid frågan på ungefär hur mycket tid han lagt ned på att lära sig så 

mycket som han har blev han ställd och efter en kort tystnad sa han till slut bara att det var 

mycket, varav en hel del var av den egna fritiden. 

Användning: Han berättar vidare att lektionerna i sig inte har förändrats särskilt mycket 

som att tavlan har gett ny dimension på lektionen, t.ex. dra föremål eller ord till rätt plats. 

Detta mer interaktiva sätt att undervisa, säger han, ger en trevlig omväxling för eleverna mot 

för att bara sitta, lyssna och anteckna. 

Nästa steg, säger han på frågan om övriga tankar eller funderingar på ämnet, är att få nya 

datorer då de som skolan idag har är, som tidigare nämnts, något i äldsta laget, att det 

fungerar och att programmen ska finnas tillgängliga för eleverna. Han förklara om vagnen 

med bärbara datorer som finns tillgängliga för eleverna att låna men att Active mjukvaran 

inte finns installerad på dem, någonting som han har hållit på att ändra och IT-kontoret har 

sagt att det är på gång. Just nu håller de på att rensa datorerna för att sätta in Windows 7, 

men när än de lyckas få in Active i elevdatorerna kommer det öppnas möjligheter att ladda 

ner och göra övningar tillsammans i klassrummen snarare än att bara behöva visa längst 

fram. Men det tar tid, och egentligen tycker han att det skulle ha varit så sedan ett år tillbaka, 

d v s redan från första början. Och om eleverna har mer tillgång till programmen själva, både 

hemma och på skoldatorerna, så lär de sig också använda dem snabbare; ”det skulle bara 

vara en tidsfråga innan de vet mer än oss”, skrattar han. Även nu, efter ett års användning 

har han bara skrapat på ytan av de möjligheter som finns med tavlan, man lär sig någonting 

nytt hela tiden. 
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På frågan om det varit någon form av uppföljning säger han att Skolkontoret borde vara 

intresserade, men de har inte hört av sig, såvitt han vet. Men han tror att det kan vara på 

grund av att det bara är deras skola och en till som har just Active Board när Smart Board 

istället har installerats på de flesta skolor i kommunen. Det går att föra över Smart övningar 

till Active, någonting som gör de möjligt i teorin för lärare att dela med sig av sitt material 

sinsemellan, fast de låter inte på honom som att de har kommit riktigt så lång ännu. 

”Det här med IT i skolan så är det ju tänkt att det ska underlätta jobbet, men många upplever 

det ju som att det blir mer belastning och där har väl inte kommunen lyckats så bra med att få 

till den övergripande programvaran som hjälper oss med vardagsjobbet som när du ska föra 

närvaro, skriva mail hem till elever, du ska föra in resultat, allt det där skulle man behöva ha 

samlat för nu spretar det med program, för varje sak har sitt eget program och det blir väldigt 

rörigt, så det är nästa steg. Jag ska kunna logga in och ha allting där och inte behöva en massa 

olika menyer och olika system varenda gång jag ska göra någonting, att jag inte längre ska 

behöva en papperslista för att kolla upp vad pappan till en viss elev heter, man ska bara behöva 

göra ett klick och veta att mailet kommer rätt. Så det finns hemskt mycket att göra som kan 

underlätta det administrativa jobbet för lärarna. Det finns program för att administrera och 

registrera elever men just lärarnas jobb har man glömt bort tror jag. Så det är nästa steg.” 

4.3.2. Positiv Icke-användare 

Ingen Positiv Icke-användare kunde ta sig tid för en intervju. Men genom att studera 

andrahandskällor, som resultaten från min enkätundersökning och påståenden från mina 

andra två lärarintervjuer var förhoppningen att kunna få en uppfattning av denna grupp. 

”Bra att den finns! Tar stor plats ibland… Lärarna måste få mer utbildning!” – enkätsvar 

(bilaga 2) 

Intrycket av denna grupp är att främsta anledningen till deras bristande användning är 

brist på kunskap till hur de ska använda de mer ”avancerade” programmen som medföljer 

tavlan, någonting som leder till att enbart de mer grundläggande funktionerna kommer i 

bruk; nämligen som en skärm för filmvisning. Men utöver kunskapsbristen är det 

motivationen till att lära sig mer som saknas. 

”Bra om man får förkovra sig utveckla” – enkätsvar (bilaga 2) 

”Mest positivt… men när det krånglar ligger den inte högt kurs” – enkätsvar (bilaga 2) 

”Man har kanske inte upptäckt fördelarna och känner fortfarande tryggheten i whiteboarden 

och där sitter den där stora klumpen och tar upp den där viktiga platsen för en.” – Intervju: 

Användare 

I intervjuerna har det framkommit att det huvudsakligen faller på den individuella läraren 

att lära sig använda tekniken. Användaren berättade hur en sådan lärare fann motivationen 

genom att en besökande föreläsare lärde sig tillräckligt om tavlan för att sätta ihop sin 

presentation – kan hon kan jag! – så föll det sig, två månader efter AB tagits i bruk, att denna 

lärare fann sin motivation. 

4.3.3. Negativ Icke-användare 

Under den andra intervjun blev det klart att det inte handlar så mycket om en negativ 

inställning till tekniken som en kritisk syn på dess totala övertag i klassrummen på bekostnad 

av den gamla utrustningen. När det i början av intervjun föreslogs indirekt att den 
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intervjuade skulle vara negativ mot tavlan såg denne förvånad ut och efter en snabb växling 

av spår där istället fokusen lades på att hon saknade det gamla flöt det på. När hon först kom 

till den nya skolan för ett vikariat och såg vad hon hade att jobba med förklarar hon sig ha 

varit jättepositiv. 

”Jag tycker det är spännande ändå med ny teknik, men jag tycker det är synd att den självklart 

ska ersätta gamla hjälpmedel. Att vi skulle kunna få fortsätta använda OH-apparaten när det 

är bra, Active Board när det är bra och whiteboard när det är bra. Att det ska finnas parallellt 

mer, för de inte alltid säkert att gamla hjälpmedel är sämre än de nya, de kan användas på 

olika sätt.” 

Den anledning som denna Icke-användare använde för att förklara sitt ställningstagande 

var att i och med att ha förkastat eller trängt undan de gamla undervisningsverktygen för att 

göra plats för den nya har det skapat ett beroende av att inte bara tekniken ska fungera utan 

även att lärarna vet hur de ska använda tavlorna. För de som började arbeta på skolan efter 

att introduktionsutbildningen ägt rum återstod bara att ta saken i egna händer och söka 

kunskapen de behöver.  

”Detta är ett stort problem, inte bara för vikarier, utan även bland stamlärarna är det 

huvudsakligen bara eldsjälarna som aktivt lägger ned den tid och energi som behövs för att lära 

sig mer.” 

Intervjuerna visar att motivation är en bidragande faktor till lärarnas inställning och 

kunskap. Det tidigare nämnda mjukvarufelet påverkar också mycket. Man kan inte ens visa 

strömmande film med alla prickar som skymmer sikten, förklarar hon. Vad är vitsen att lära 

sig använda tekniken om den ändå inte fungerar? 

Med de spridande prickarna är det snart omöjligt att använda skärmen, någonting som 

leder till att det bara återstår ett par små whiteboardtavlor på var sida om AB för lärarna att 

förlita sig på. Inte bara gör de små tavlornas placering det omöjligt för eleverna i motsatta 

bakre hörnet av klassrummet att se vad som skrivs. Ännu värre blir det när skriften måste bli 

tätare för att rymmas, och fortfarande måste det suddas ofta. Vidare trängsel blir det med 

”Låt Stå!” notiser som konkurerar om det lilla av tavelyta som finns.  

”Det där med att använda den [Active Board] som en whiteboard? Det tycker jag är omöjligt! 

Det ser ut som en femåring som skrivit, det är jättesvårt att få vettiga bokstäver med den här 

pennan. Jag har försökt skriva på tangentbordet med då har man inte kontakt med eleverna, då 

sitter man.. det funkar liksom inte.” 

Alternativ: På frågan om övriga tankar på ämnet kom vi in på alternativa lösningar till 

platsbristen i klassrummen. Hon tycker det hade kunnat vara en anordning som skulle 

möjliggöra att fälla upp den mekaniska skrivtavlan i taket när den inte används med en ”hel” 

whiteboardtavla bakom på väggen. En annan skulle vara att montera lager av whiteboards, 

likt hur det idag finns på universitet, för att ge mer skrivutrymme utan att nödvändigtvis ta 

upp mer av den begränsade väggplatsen. 

”Med sådana enkla och lågkostade lösningar förstår jag inte varför vi inte skulle kunna ha både 

den gamla såväl som den nya tekniken till hands i undervisningen. Om inte annat skulle det 

vara bra att falla tillbaka på om den ena inte fungerar. Jag vet att det är fler än jag som vill ha 

det så.” 
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5. Diskussion 

I inledningen ställdes en rad frågor, den viktigaste var vilka förhållningssätt som fanns till de 

interaktiva skrivtavlorna, följd av en rad underfrågor. Dessa berörde eventuella för- och 

nackdelar med tekniken och lärarnas inställning till tekniken i sitt arbete. Här nedan följer 

diskussionen berörande dessa frågor utifrån denna studie. 

5.1. Vad skapar skillnader? 

Studiens resultat förtydligat mer om hur situationen på den valda skolan ser ut och den 

överensstämmer med vad Svensson visar i sin artikel från 2008, om hur det är lärarens 

förmåga att skapa lärarsituationer och därmed lyckas med undervisningen, med eller utan 

IKT. 

Anledningen till att vissa inte lärt sig använda tekniken, enligt resultaten beror, på att de 

saknar antingen tid eller motivation att på egen hand lära sig använda tekniken som de vill 

eller behöver. Det är som Johansson & Sangell (2010) lyfter fram i sin rapport:  

”Det är av största vikt att lärarna ges en utförlig utbildning i användandet av de interaktiva 

skrivtavlorna, för att kunna utnyttja produktens fulla användningsområde.” 

Någonting som lärarna på den utvalda skolan inte har fått. Av de femton lärare som 

svarade på enkäten är det tre som ständigt utnyttjar tavlan och vet hur den används, utav 

vilka två kommer gå i pension inom det kommande decenniet. 

I inledningen nämndes det ansenliga beloppet som satsades i slutet av 90-talet för att ge 

lärarna datakompetens. Idag har de flesta, om inte alla, grundläggande kunskaper i generellt 

dataanvändande som exempelvis e-post, men är det inte bortkastade pengar ifall det inte 

görs några vidare satsningar på att försäkra underhåll och uppdatering av dessa färdigheter 

när ny teknik ännu en gång träder in i skolmiljön. Detta på bekostnad av de äldre 

pedagogiska verktygen såsom OH och whiteboardtavla. 

5.2. Teknik & bemötande 

I tidigare studier av den här typen av teknik kan vi se bemötande från båda sidorna av 

spektrumet – både positiva och negativa. Wederbrand & Lindström (2010) rapporterar om 

hur eleverna är mer aktiva i undervisning där interaktiva tavlor används och att lärarna 

känner sig mer motiverade i och med det större utbudet av lektionsmaterial. Det faktum att 

denna typ av verktyg stimulerar fler av De Sju Intelligenserna (Gardner, 1994) såsom 

musikalisk-, spatial- och kroppsligintelligens är ett stort plus. Alla som jag talat med 

personligen har någonting positivt att säga, men det finns mer än en sida på ett mynt. 

Användaren förklarade under intervjun hur han själv hade experimenterat en del med 

tavlan under perioden innan undervisningsförmiddagen. Någonting som han säger gjorde att 

han fick ut långt mycket mer ur denna korta utbildningstid än majoriteten som valt att vänta 

med att ge sig i kast med den fram till dess. 

Icke-användare i en miljö som genom top-down inte har något annat val än att dela rum 

med de interaktiva skrivtavlorna definierar jag som de som av någon anledning inte tar till 

sig den, antingen genom bristande motivation av att lära sig mer eller att de föredrar de 
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gamla verktygen. Med andra ord använder de gamla verktyg när de kan eller för att de inte 

har färdigheterna för att göra på annat sätt på grund av bristande utbildning. 

Icke-användaren lyfter fram en av teknikens svagheter, att den riskerar att av en eller 

annan anledning inte fungera när du behöver den. Förutom detta pekar hon ut 

problematiken för de som är nya på skolan – som hon själv var – och måste arbeta runt 

tekniken till dess att de behärskar den. 

5.3. Resonemang om teknik 

Den främsta negativa aspekten som resultaten tyder på är osäkerheten och lektionens 

genomförbarhet vid tekniska problem. Att en plan B kan behövas när som helst är ett 

stressmoment som vem som helst kan vara utan, att behöva leva med den varje dag man går 

till jobbet är inte hälsosamt. För att inte tala om att ständigt underhåll för att förebygga just 

sådana problem alltid blir kostsamman i längden. 

Detta kan se speglas i denna skolas fall som kan ses i min intervju med den ”Negativa” 

Icke-användaren som framförde sig positiv till den nya tekniken men tyckte att det var synd 

att det skulle behöva ske på bekostnad av de gamla verktygen. Tekniska problem får lektioner 

att halta, bristen på alternativa verktyg för att genomföra lektionen ger mer tyngd för detta 

resonemang. 

Man kan undra vad styrelsen tänkte när de planerade denna top-down ansats, vilken grad 

av förundersökning gjorde de? Tog de tekniska problem och antal nödvändiga 

utbildningspass med i beräkningarna alls? Det är inte bara tekniken som behöver underhåll, 

lärarna måste också ses efter så att de vet hur de ska använda tekniken. Vad var deras 

resonemang när de essentiellt gjorde lärarna beroende av den interaktiva tavlan genom att 

låta den dominera vartenda klassrum på bekostnad av äldre undervisningsverktyg? En 

whiteboardtavla kostar inte så mycket, och inte en OH heller för den delen, och det är inte 

svårt att konstatera att det inte skulle ha varit svårt eller kostsamt att ta fram en lösning som 

skulle tillåta en stor whiteboardtavla tillsammans med den skrymmande tekniken. Vad hände 

med OH apparaterna och tavlorna från den gamla skolan, den som alla flyttade ifrån då den 

nya skolan var klar? Rätta mig om jag har fel, med det skulle inte ha kostat mer är ett flyttlass 

till för att återvinna dem från den gamla skolan till den nya. Dessa är punkter som kunde ha 

lyfts fram om antingen lärare hade fått vara med, som referensgrupp eller genom en bottom-

up ansats. 

Denna rubrik avrundas med att referera tillbaka till intervjun med Användaren som säger 

att tekniska problem bara uppstått ett fåtal gånger sedan installationen och att han inte haft 

några problem med att anpassa sig när det väl hänt. Kan det vara så att man hittar lugn när 

man inte behöver jobba så mycket på för att få tekniken att göra som man vill att det blir 

lättare att hålla huvudet kallt när det uppstår problem? 

5.4. Förhållningssätt 

Utifrån enkätresultaten identifierades tre kategorier bland lärarna: Användarna som är mest 

insatta i hur tavlorna och deras speciella funktioner fungerar, Positiva Icke-användare som 

vill använda mer men inte vet hur, och slutligen Negativa Icke-användare som ser 
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nackdelarna med förändringen och saknar det gamla. Skillnaden mellan de två olika typerna 

av Icke-användare blev mindre tydlig vid närmare granskning då även de ”Negativa” ser 

möjligheterna i Active Board. Då det inte blev någon möjlighet till intervju med en Positiv 

Icke-användare var studien av denna kategori tvungen att förlitats på andrahandskällor 

drogs slutsatsen att de skulle vara användare om de bara kunde få tid – innan och utanför 

arbetstimmarna – och hade den energi som krävs för att komma igång att använda tekniken. 

Detta är vad som skiljer dem från de mer aktiva Användarna. Den tredje gruppen ser inte 

bara fördelarna i det nya utan även i de gamla verktygen och ser inte varför det ena ska 

behöva utesluta det andra. 

I Nybergs (2008) definition av begreppen Användare och Icke-användare syftade 

Användare på någon som hade dator och Internetuppkoppling i hemmet medans Icke-

användaren var någon som, av en eller annan anledning, avstod från detta. Skenmässigt 

simpelt – antingen har de dator hemma eller inte. Men, det var inte fullt så enkelt i Nybergs 

eller det fall som presentera i denna uppsats. 

Efter att ha upprepade gånger refererat till de tre identifierade kategorierna i denna 

uppsats, visar det sig genom en tidigare presenterad diskussion, att inte alla längre står 

självklara så som de pressenterades efter enkätundersökningen. Med utgångspunkt i Nyberg 

och hennes definitioner formades nya, för denna studie, anpassade kategorier. Enligt 

Johansson (2011) fanns lärare som var duktiga på att använda AB och de som inte var det. 

Därefter genom enkätundersökning framstod dessa grupper tydligare. Då definierades de tre 

kategorierna: Användaren, Positiv Icke-användare och ”Negativ” Icke-användare. 

Användaren är den som står klarast, under detta tak finner vi eldsjälarna som jobbat för 

att nå en sådan grad av kompetens i användandet av AB att de kan använda den till det 

mesta, om inte all, sin undervisning. Hädanefter blir det mer komplicerat. 

De två grupperna av Icke-användare flyter in i varandra och utan någon förstahandskälla 

från den Positiva aspekten av uttrycket har det visat sig svårt att skilja på dem, speciellt efter 

intervjun med den ”Negativa” Icke-användaren, någon som utifrån dennes enkätsvar hade 

identifierats som en ”Negativ Icke-användare”. Vid frågan om intryck av AB förklarade Icke-

användaren sig positiv men att det gamla borde få vara kvar som ersättare när tekniken 

brister. Bryman (1997) varnade om denna fallgrop vid arbete med kvalitativ metod; att dra en 

förhastad slutsats. Såhär i efterhand har ”Negativ” ersatts av ”Kritisk” för att beskriva denna 

grupp. Men vad av ”Positiv” då? Utan närmare studier är det svårt att säga, ”Omotiverad men 

Positiv”? Kanske behöver det inte ens vara tre hela separata grupper, utan två; Användare 

och Icke-användare. 

Men för denna studie upplevdes endast två grupper för begränsat, som svart och vitt är det 

för platt för detta sammanhang. Någon form av mellangrupp borde finnas för ytterligare 

dimension. Så med detta och utifrån dessa studier så förblir det tre kategorier. Kritiker: kan 

vara båda användare eller icke-användare men de ser nackdelarna med tekniken och 

fördelarna med de gamla verktygen. Positiv Icke-användare: vet inte hur tekniken ska 

användas på ett tillfredsställande sätt av någon orsak men ser fördelarna med utvecklingen. 

Användaren: är insatt och vet hur tekniken kan hanteras. 
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6. Slutsatser 

Syftet med detta arbete var att undersöka, genom en empirisk studie, hur lärare förhåller sig 

till IKT, Active Board mer specifikt, på en skola. Utifrån denna studie är det ett par 

huvudpunkter som framkommit. 

Beträffande lärarnas förhållningssätt har tre kategorier vuxit fram: Användare, Positiv 

Icke-användare och Kritiker. Den första är kunnig i tavlans olika användningsområden och 

använder dem ofta. Den andra är positiv till tavlan men vet av någon anledning inte 

tillräckligt för effektiv användning. Den sista kategorin är kritiker, trots att de ser fördelarna 

tycker de inte att det nya ska behöva tränga undan det gamla. 

En annan sak står i alla fall klart efter det här, det är för mycket iver i att föra utvecklingen 

”framåt”. En plötslig tröskel utan övergångsfas resulterar i tår som blir trampade på och, som 

i denna skolas fall, att bara en knapp handfull är tillfreds med sina färdigheter i att använda 

tavlan. Vid tekniska problem, som det har varit mycket av under många månader nu i form 

av de spridande pixelprickarna, finns det väldigt lite att falla tillbaka på; de är beroende av att 

det fungerar. 

En annan aspekt är bristen på utbildning, och då talar jag inte bara om de ordinarie 

lärarna. De nya tillskotten till lärarlaget och de vikarier som ska undervisa eleverna måste 

förlita sig helt på sig själva och den hjälp deras kollegor har att ge. Ovanpå detta är det bara 

en fråga om några år innan två av de aktiva användarna går i pension, någonting som 

effektivt kommer minska det redan späda antalet individer som har någon hjälp att ge. 

En mer utförlig studie, med fler intervjuer och kanske även på fler skolor, skulle ge en 

klarare uppfattning av situationen berörande lärares bemötande av ny teknik i sina klassrum 

och vidare utredning av de olika kategorierna, inte bara inom lärarkåren utan även andra 

berörda intressenter. Nästa steg skulle kunna vara att närmare observera olika lärare i 

klassrummet för att se hur de arbetar med eller runt tavlan, inklusive hur vikarier hanterar 

lärarmiljön. Ett annat intressant inslag skulle vara att studera eleverna såväl som kontakta 

den ledning som förde fram besluten och fråga hur de resonerade. Ett annat område av 

intresse skulle vara att se hur min kategorisering komparerar sig med andras definitioner på 

området. 
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Bilaga 1 

Frågeformulär 

Jag är en student från samhällsvetarprogrammet och ska skriva en uppsats till min 

ämnesfördjupning i informatik berörande användning (och icke-användning) av IT i skolan. 

Alla svar kommer att behandlas anonymt och om Ni har några frågor är Ni välkomna att 

kontakta mig via e-post på <selina.s@live.se>. 

Här nedan kommer en rad frågor att ställas berörande lärares användning av modern 

teknik i undervisningen med fokus på Active Board. 

Tack för Er tid 

Med vänliga hälsningar 

Selina Sundström 

 

Kön: Man Kvinna 

 

Ålder:  <34 35-44 45-54 55< 

 

1. Hur ofta skulle du säga att du i snitt använder Active Board? (om `e´ gå till fråga 3) 

a. Varje lektion 

b. Huvudsakligen varannan till var tredje lektion 

c. Någon enstaka gång, var eller varannan vecka 

d. Någon gång i månaden 

e. Aldrig 

 

2. På vilket sätt och i vilka sammanhang använder du den? 

 

3. Drar du dig för att använda den – varför? 

 

4. Har tekniken på något sätt förändrat ditt sätt att undervisa? Hur? 

 

5. Har du några kommentarer, positiva eller negativa, på den nya tekniken och dess närvaro 

i klassrummet? Varför? 

 

6. Har sättet du bemöter eleverna förändrats? Hur? 

 

7. Verkar de hänga med/förstå bättre, eller är de mer distraherade? Hur? 
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Bilaga 2 

Enkätsvar (15 av ~21) 

Varje lektion (3 stycken): 

 ”Har musik och använder den för att lägga upp texter, visa klipp från YOUtube o.s.v.” • 

”Behöver inte kopiera mera.” • ”Tekniken har bara haft positiva effekter på min 

undervisning. Man har som jag nämnt, alla möjligheter att visa eleverna olika saker utan 

att ständigt behöva kopiera.” • ”De [eleverna] hänger med och får ofta själva sköta om 

tekniken (med redovisningar t.ex.)” – 45-54 (♂) 

 ”När jag förbereder lektioner och skriver på tavlan. Använder Active Inspire när man 

hunnit föra över lektionsmaterial. (Man kan visa det man sparat på skärmen)” • ”…vill ha 

mer tid att lära mig ännu mer.” • ”Ja [tekniken har förändrat mitt sätt att undervisa], nu 

gör eleverna power point istället för väggtidning. De googlar och söker information när 

det behövs” • ”Det är roligt. Det är bra och enkelt med strömmande video. Negativt: En 

del program och uppdateringar fungerar inte.” – 55< (♀) 

 ”[Använder den till] Genomgångar. Introduktioner till nya arbetsområden. Låta eleverna 

flytta ord till rätt plats” • ”Man kan visa saker på ett mer `levande´ sätt med tavlan istället 

för OH. Det går att förflytta och förstora objekt samt spara det man gjort och fortsätta 

nästa lektion.” • ”Arbetet är mycket intressantare och mer inspirerande. Det går att 

exemplifiera allt man gör med bilder eller länkar från Internet. Man kan sätta ihop text 

och bild på ett smart sätt.” • ”Jag hoppas vara mer inspirerande för eleverna. Eleverna har 

också tillgång till tavlan.” • ”Eleverna hänger med bra och många har lärt sig hur tavlan 

fungerar. Några har också gjort egna presentationer. Några har också tagit hem 

programmet så att de kan se på mina presentationer som jag lagt på klassens hemsida.” – 

55< (♂) 

Huvudsakligen varannan till var tredje lektion (3 stycken): 

 ”[Använder] Som whiteboard, visa bilder mm.” • ”Nej [jag drar mig inte för att använda 

den], jag använder den när jag behöver den.” • ”Fungerar bra. Man kan använda den på 

ett bra sätt.” • ”Använder `gamla´ bilder och anteckningar som de [eleverna] känner igen 

från gång till gång. Positivt” – 35-44 (♂) 

 ”Visar film, lektionsinnehåll, anteckningar” • ”Ja, förenklat [mitt sätt att undervisa]” • 

”[Negativt] skärmen /pixlar/” • ”…de [eleverna] ser vad jag skriver” – 35-44 (♀) 

 ”Visa film. Vid genomgång skriva på, spara information, ta fram senare. Lägger ut 

arbetsbeskrivningar på den.” • ”Kanske inte `dra sig för´ men mer utbildning behövs för 

att kunna använda den bättre.” • ”Drar ut mindre papper till eleverna.” • ”En bra 

utveckling, men vi har inte fått undervisning på den.” – 35-44 (♀) 
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Någon enstaka gång, var eller varannan vecka (7 stycken): 

 ”Bra om man får förkovra sig utveckla…” • ”För lite tid till utbildning…” • ”Mest 

streamers” - 45-54 (?) 

 ”Mattegenomgångar” • ”Teknikstrul ibland… outbildad…” • ”[Förändring] Mindre 

whiteboard mer Active Board” • ”Bra att den finns! Tar stor plats ibland… Lärarna måste 

få mer utbildning!” • ”[Eleverna] Mer distraherade… Vill rita, söker spel…” – 45-54 (♂) 

 ”Enbart för att se strömmande film.” • ”Fungerar inte att anteckna på som på tavlan.” • 

”Mycket svårare att ha genomgång svenska/språk. Saknar stor whiteboard och OH-

apparat!! Jag skriver dessutom ut mycket mer lösa kopior nu för att jag saknar OH.” – 35-

44 (♀) 

 ”Lätt plocka hem ex strömmande video som ett exempel” • ”…det är nog inte tekniken som 

avgör det [elevernas förståelse], utan hur man får den välvilligt inställde och vill lära sig.” 

– 55< (♀) 

 ”Oftast som skärm och filmvisning. Ej själva Active Inspire programmet.” • ”[Drar mig för 

att använda den] Just nu ja. Problem med mjukvaran gör att den har en massa vita 

prickar på sig som gör den nästan oanvändbar.” • ”Ja [min undervisning har förändrats], 

till det bättre, framför allt elevernas presentationer.” • ”Mest positivt… men när det 

krånglar ligger den inte högt kurs” –35-44 (♂) 

 ”Filmvisning, power point, bildvisning” • ”…det är enklare att kunna använda media 

tidning/film/power point till hela gruppen” • ”Som skärm för media är den mkt bra” – 

45-54 (♂) 

 ”Skriver, tittar på nyheter/film. I språkundervisning får man världen i klassrummet.” • 

”Tidskrävande ibland med allt kopplande sladdar o.dyl. Annat bra, men har inte 

tillräckligt med kunskap.” • ”Mycket större urval.” • ”Jag saknar också en stor 

whiteboardtavla.” • ”Inte förstår man ngt bättre pga. Active Board, men kanske mera 

omväxlande!” – 55< (♀) 

Aldrig (2 stycken): 

 ”Har inte övat tillräckligt. Segt och osmidigt när jag provat.” • ”Smidigt vid bildvisning, 

powerpoint och elevredovisningar” • ”Jobbar mer med pp-presentationer” – 55< (♀) 

 ”För lite utbildning och träning på användandet (1 förmiddag). Använder tavlan endast 

för att visa strömmade video” • ”Användandet av Active Boarden blir förfelad då den 

mesta tiden går åt till användningstekniken.” • ”Vad gäller tekniken får eleverna gärna ta 

över handhavandet.” – 55< (♂) 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor 

Här nedan följer de utgångsfrågor som jag tog med vid utförandet av intervjuerna med de 

respektive lärarna. 

Användare 

Vad var din första reaktion till/intryck av ActiveBoard? 

Hur mycket tid skulle du säga att du i snitt lagt ner på att lära dig använda ActiveBoard? 

Fick ni kontaktuppgifter eller likande var ni kunde vända er med frågor eller blev ni 

lämnade att klura ut resten själva? 

Hur använder du AB idag? 

Kan du beskriva en situation/lektion? 

Intryck i dagsläget? 

Förbättringar och problem med AB? 

Idéer och tankar? 

Negativ Icke-användare (/Kritiker) 

Kan du berätta om din första reaktion till/intryck av ActiveBoard? 

Varför väljer/föredrar du de gamla över de nya? 

Vad ser du som den/de främsta nackdelarna? 

Intryck i dagsläget? 

Vad anser du om andra lärare och deras inställning till tekniken? 

Förbättringar och problem med AB? 

Vad tycker du hade varit en bättre lösning (t.ex. bara vissa klassrum)? 

Idéer och tankar? 

 


