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Abstract 

Information technology (IT) have for several decades been used in university education. An 

increasing number of classrooms today are built around a concept which uses IT in 

collaboration with the room itself. However, little is known about the experience of 

university teachers when working in such classrooms. This study examines the views and 

opinions of teachers at a Swedish university regarding using and interacting with these 

classrooms. Furthermore, we identify possible underlying factors that influence these 

views. Using data from qualitative interviews we apply Technology acceptance model 

(TAM) and Activity theory (AT) used in both education and human computer interaction to 

identify how different factors interact to form these opinions. Our study finds that teachers 

experience a lack of proper training in the use of classrooms as a concept and tend to stay 

in established norms of how education is to be conducted. These results leads to questions 

whether education in the use of these classrooms is adequate for teachers or if education 

needs to focus more on outcomes of the concept and changing established norms rather 

than to focus on the use of technology. Our study also shows that teachers do not view the 

classrooms as a whole where artefacts enable and form each other. Rather they view the 

physical room, the technology and themselves as separate entities that operate separately 

from each other.   
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1. Inledning 

1.1 IT i undervisningsmiljöer 

Flertalet universitet i Sverige vill förändra sina lokaler för att möjliggöra anpassning till olika 

ändamål där flera olika undervisningsformer ska kunna bedrivas, vilket sker genom en 

utökning av de tekniska funktionerna och en omarbetning av de fysiska miljöerna. Fler och 

fler lärosäten har påbörjat en introduktion av interaktiva klassrum och utbildningsmiljöer. 

Denna uppsats fokuserar på upplevelser av interaktionen mellan teknik, design och 

utbildning sett ur lärarperspektiv, närmare bestämt universitetslärares egna uppfattningar 

om interaktionen med interaktiva klassrum. 

Med interaktiva klassrum avses en betydlig mängd informationsteknik som installerats i 

klassrummet. De flesta föreläsningssalar har idag en projektor för att visa presentationer 

men interaktiva klassrum handlar dock om mer än detta. Ett exempel på skapandet av 

interaktiva miljöer är ett projekt i Sundsvall där mer informationsteknik introduceras i 

kommunens skolor. 
 

“Cirka 500 klassrum i Sundsvalls kommunala skolor kommer att bli 

digitaliserade och interaktiva. Whiteboardtavlan integreras med 

datorn vilket gör att det går att klicka på tavlan och blanda Internet, 

programvara från datorn och text och bild ritade på tavlan. Detta 

kan ske från flera datorer i klassrummet samtidigt. Varje vy från 

tavlan kan sedan sparas och göras tillgänglig senare.” 

(Sverigesradio.se, 2014) 

 

Dessa förändringar sker även på universitetetsnivå där ett projekt vid Umeå universitet får 

utge ett exempel. Umeå universitet pekar ut kreativa miljöer som särskilt viktig komponent 

för att locka såväl studenter som lärare, forskare och samarbetspartners till universitetet. 

Projektet ämnar bidra till universitetets framträdande roll som nyskapare av lärmiljöer i både 

fysisk och virtuell form. Detta i form av projektionsdukar, skärmar med mera för att både 

kunna fungera i undervisning av helklass men även för att stimulera till grupparbeten mellan 

studenter. Projektet syftar till att skapa en mer dynamisk lärmiljö med anpassningsbar 

funktionalitet vilket anses underlätta användandet av digitala resurser och integrerad teknik. 

(Universitetsstyrelsen, 2013) 

 I denna uppsats kommer vi att använda oss av begreppet interaktiva undervisningssalar 

och med det menas inte att rummen i sig är interaktiva. Vi anser att informationstekniken 

inte existerar som ett separat entitet utan i samverkan med hela rummet och i interaktionen 

med människan som använder den.  

Vår utgångspunkt för denna uppsats är att människan, informationstekniken och det 

fysiska rummet formar varandra. Med de möjligheter och begränsningar som uppstår utgör 

de interaktiva miljöerna en intressant kontext för att undersöka interaktionen mellan 

människa och dator. För att skapa förståelse för hur införande av informationsteknik i 

utbildningsmiljöer i framtiden bör utföras så att universitetens uppsatta mål kan uppnås 
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anser vi att det är av vikt att undersöka hur lärare uppfattar interaktionen med 

informationsteknik i de interaktiva miljöerna och hur denna interaktion påverkas av 

omkringliggande faktorer. 

När de lokaler som lärare arbetar i förändras kommer detta även att påverka lärarens 

arbetssituation. Lärarnas uppfattningar om interaktionen med interaktiva klassrum menar vi 

påverkar deras praktiska användning av dessa miljöer. Detta medför att 

informationsteknikens funktioner endast utnyttjas i den mån lärarna interagerar med dem. 

Exempelvis kan en lärare som endast vill undervisa enligt traditionell katederundervisning, 

där studenter endast är passiva mottagare av ämnet (Skolverket.se, 2013), välja att frångå de 

teknologiska möjligheter som de interaktiva klassrummen delger. Ord som kreativitet, 

interaktion och teknikutveckling används ofta i positiva ordalag och medför i sig en 

fördelaktig inställning till nya lärmiljöer som införlivar dessa egenskaper. Huruvida dessa 

möjligheter förverkligas eller hur de uppfattas av de individer som åläggs ansvaret att 

omsätta dessa begrepp från vision till handling är ett ämne som inte får samma grad av 

uppmärksamhet.  

Vi menar att informationsteknologin, det fysiska rummet och människan alla är 

medverkande i samma system och i direkt påverkan av varandra. De går därför inte att 

undersöka var för sig utan måste behandlas som ett enda komplext system. I denna studie 

har vi därför valt att undersöka lärares uppfattningar om deras interaktion med fyra utvalda 

interaktiva undervisningssalar samt försökt identifiera eventuella faktorer som påverkar 

lärarnas upplevelser.  

Det bidrag vi ämnar göra med denna studie är att undersöka universitetslärares 

upplevelser av interaktiva klassrum samt hur klassrummens informationsteknik och fysiska 

rum samverkar med läraren för att påverka dessa upplevelser. 

  

1.2 Syfte & Frågeställningar 

1.2.1 Syfte 

Uppsatsen ämnar undersöka lärares uppfattningar om användning och interaktion med 

interaktiva klassrum som växt fram ur deras erfarenheter vid användande av interaktiva 

lärmiljöer på universitetsnivå. Genom att intervjua universitetslärare om deras erfarenheter 

av att undervisa i interaktiva undervisningssalar vill vi skapa en bild av hur lärarnas 

uppfattningar är kopplade till den praktiska användningen av salarnas funktioner. Vidare 

syftar denna uppsats identifiera eventuella faktorer som påverkar interaktionen mellan 

läraren och de interaktiva miljöerna. Genom att identifiera eventuella påverkande faktorer 

kan dessa tas i aspekt vid utformandet av framtida interaktiva undervisningsmiljöer vilket 

kan underlätta möjligheterna att uppnå de effekter salarna är utvecklade för. Denna studie 

ämnar däremot inte svara på hur dessa miljöer förändrar undervisningen, studenters resultat 

eller studenters upplevelser. Ämnesområdet som denna uppsats utgår ifrån är Human 

computer interaction (HCI). Fokus ligger på den interaktion som sker mellan människa och 

dator och hur denna tar form i kontexten av interaktiva klassrum. Den interaktion som avses 

är inte endast mellan människa och dator utan inkluderar samtliga artefakter i den 

kontextuella miljön och hur de påverkar varandra. 
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1.2.2 Frågeställningar 

Vi har valt att fokusera på två frågeställningar i vår studie: 
 

 Hur upplever universitetslärare att interaktionen med interaktiva 

undervisningsmiljöer påverkar användningen av klassrummet? 

 Vilka faktorer går att identifiera som påverkar lärarnas upplevelser av att använda och 

interagera med de interaktiva undervisningsmiljöerna? 

1.3 Disposition 

I kapitel två av denna uppsats kommer vi att presentera en forskningsöversikt där relaterad 

forskning lyfts fram för att skapa en tydligare bild över forskningsområdet. Översikten leder 

sedermera in i kapitel tre som beskriver den teorigrund som används i studien vid analysen. I 

denna del kommer Technology acceptance model (TAM) samt Aktivitetsteorin (AT) att 

presenteras och därtill även Engeströms modell av Aktivitetsteorin. Detta följs i kapitel fyra 

av uppsatsens metoddel vilket innefattar uppsatsens urval, datainsamling, bearbetning av 

data samt metodkritik och etiska överväganden. Här kommer även en beskrivning av de 

undervisningssalar som används av informanterna i studien att delges. Utifrån detta kommer 

ett resultat presenteras i kapitel fem och analyseras med hjälp av TAM samt Engelströms 

tolkning av Aktivitetsteorin. Därefter kommer vi att presentera vår teorianalys i kapitel sex 

som sedermera sammanfattas i kapitel sju. Kapitel åtta innehåller diskussionsavsnittet där vi 

reflekterar kring dess innebörd, kopplar an till tidigare forskning och föreslår vidare studier 

som kan utöka kunskapen om ämnesområdet. Uppsatsen avslutas med en referenslista samt 

bilagor.  
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2. Relaterad forskning 

Eftersom fenomenet med utökad informationsteknik och flexibilitet i undervisningssalar är 

relativt nytt är forskning inom ämnet begränsat (Temple, 2008). Den forskning som bedrivits 

inom ämnet och presenteras nedan har framförallt fokuserat från ett studentperspektiv och 

undersökt hur dessa miljöer förändrat studenters resultat. Den forskning som har fokuserat 

på lärares perspektiv har genomförts på motsvarande grund- eller gymnasienivå. Vissa 

studier har gjorts på universitetslärare men dessa har i första hand fokuserat på 

distansundervisning och användandet av informationsteknik som möjliggör ett sådant 

arbetssätt. Vidare representeras Human computer interaction (HCI) fältet i den tidigare 

forskningen vilket ligger nära denna uppsats fokusområde där lärares uppfattning om hur 

designen av interaktiva miljöer påverkar deras användning av den interaktiva 

undervisningssalen ger en förtydligande bild av interaktionen mellan informationstekniken 

och människan i den interaktiva miljön. Samtliga av dessa grupper ingår i den kontextuella 

miljö som vi avser undersöka. Således kommer den forskning som presenteras nedan att 

beröra vårt ämne på flera sätt och tillsammans ger de en sammantagen bild av området och 

den grund som denna uppsats utgår ifrån. Vi har valt att kategorisera den tidigare 

forskningen i tre grupper som vardera fokuserar på skilda aspekter av interaktiva miljöer.  

2.1 Tekniska aspekter 

Många lärare upplever informationsteknik som något positivt. Det kan handla om 

urbäddningsmekanismer där läraren kan hålla kontakt med sina studenter via internet eller 

finna ny kunskap via nätet. Denna syn är dock inte helt oproblematisk. Lärare kan 

exempelvis känna sig otillräckliga när det kommer till att implementera 

informationstekniken i sin undervisning. Lärare känner att de skulle vilja utnyttja dessa 

möjligheter eller känner en press utifrån att göra detta men upplever att de saknar den 

kunskap som krävs för att förbättra undervisningen med hjälp av den tillgängliga tekniken. 

Således kan man konkludera att endast implementation av informationsteknik i klassrum 

inte är någon universell lösning utan andra faktorer måste också samverka. (Steel, 2001) 

Att implementera informationsteknik som enda lösning har dessutom liten påverkan på 

undervisningsmetoder. Som Prestridge (2011) visar finns det många lärare som har hög grad 

av kompetens inom IKT (Information och kommunikationsteknik). Hög kunskap inom detta 

område leder ofta till att studenter får fler uppgifter med IKT-inriktning. Att ha hög kunskap 

inom IKT har emellertid ingen påverkan på lärares undervisningssätt utan lärare med hög 

kunskap inom detta område tenderade även de att ha ett lärarcentriskt utlärningssätt 

(Prestridge, 2011). Ett skifte mot elevcentrerad undervisning med hjälp av teknik förefaller 

knutet till lärares uppfattning huruvida detta förbättrar elevers möjlighet att lära sig om 

undervisningens ämne (Ertmer & Ottenbreit-Leftwich, 2010). 

Således bör tekniken inte uppfattas som enskild faktor som behöver implementeras, utan 

att denna faktor i kombination med andra ska bidra till ett adekvat användande av 

interaktiva miljöer där undervisningens mål uppnås. Kolb & Kolb (2005) pekar också på 

denna aspekt med följande citat. 
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“One can develop a state of the art learning-focused curriculum that is doomed 
to failure if faculty members are not on board with it philosophically and 
technically.” (Kolb & Kolb, 2005, s.209) 

 

Kolb & Kolb (2005) argumenterar således för att man bör se till att hela personalen är 

införstådd i de förändringar som sker och har en önskan att arbeta mot detta mål, annars 

riskerar stora investeringar att förbli outnyttjade. Detta är något som även stöds av 

Hennessy, Ruthven och Brindley (2005) som anser att ett Top-down tillvägagångssätt där 

direktiv om implementation av IKT i undervisning tas i högre instans utan lärares 

inblandning kan skapa motsättningar till användning av den nya tekniken. Vidare hävdar de 

att även om ny teknik implementeras och accepteras av lärare omvandlas utbildningen 

endast inkrementellt och inte genom en radikal förändring. 

 Några av de största barriärer som uppstår vid implementation av informationsteknik i 

undervisningsmiljöer uppstår eller överskrids av lärares existerande kunskap, skicklighet, 

attityder och värderingar i förhållande till teknik. Det är därför av vikt att öka lärares 

teknikkunskaper och teknikskicklighet för att förändra deras attityder och värderingar 

gentemot teknikimplementation. (Ertmer, Ottenbreit-Leftwich, Sadik, Sendurur & Sendurur, 

2012) 

2.2 Pedagogiska aspekter 

Hsu (2011) pekar i samma riktning som Prestridge (2011) där lärare med större kompetens 

inom IKT också tenderar att ge elever fler uppgifter med inslag av IKT. Omvänt tenderade 

lärare med låg kompetens inom IKT att delge elever sådana uppgifter väldigt sällan. 

 Mumtaz (2000) argumenterar att skolan som institution inte erbjuder lärare tillräckliga 

möjligheter att utveckla sina kunskaper inom IKT. Detta framförallt eftersom lärare redan 

har fulla scheman och tid inte anses existera för sådan kompetensutbildning. Vidare hävdar 

Mumtaz (a.a.) att begränsade resurser påverkar detta behov av utbildning eftersom resurser 

såsom kompetens och informationsteknik inte räcker till för att lärare ska kunna utvecklas 

inom detta område. Mumtaz (a.a.) anser dock att den viktigaste faktorn som påverkar 

mängden IKT i utbildningens innehåll är läraren själv. Om läraren inte själv uppfattar 

fördelar med att använda IKT i utbildningen kommer dennes användning av IKT vara låg. 

Således bör projekt med förändrade lärmiljöer innefatta insatser i samtliga tre områden. 

Utbildning av lärare bör inte bara innefatta teknisk utbildning utan även utbildning i hur 

denna teknik kan förbättra utlärning (Mumtaz, 2000). 

 Hsu (2011) och Mumtaz (2000) har båda studerat lärare som undervisar under 

universitetsnivå. Clegg (2000) däremot har studerat universitetslärare utifrån liknande 

perspektiv som denna uppsats. Clegg (a.a.) finner att många universitetslärare har bristande 

kunskaper inom IKT och att denna brist har effekter på undervisningen. Således tycks det 

finnas ett samband mellan universitetslärare och grundskolelärare i denna aspekt. Dock 

skiljer sig Cleggs (a.a.) studie en aning från denna uppsats fokusområde i och med att den 

fokuserar på distansundervisning av studenter orelaterat till klassrumsundervisning, således 

blir denna koppling något svagare. 
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2.3 Designaspekter 

Digitala artefakters utveckling gentemot trådlös informationsteknik har förändrat 

förutsättningarna för design av interaktiva miljöer. Interaktiva klassrum kan fokusera på 

mänskliga faktorer utöver de tekniska eftersom teknikutvecklingen öppnar för nya lösningar. 

Exempelvis påpekar Temple (2008) hur trådlösa nätverk minskar restriktionerna i ett rum 

genom att avlägsna behovet av kablar för tillgång till nätverket. Utöver detta har batteritid i 

moderna enheter förbättrats avsevärt och medför att mindre hänsyn behöver läggas till 

eluttags positionering i lokalen. 

Vidare anser Temple (2008) att vid design av interaktiva miljöer bör utrymmen för social 

interaktion mellan individer ingå i designen. Detta är en aspekt som återkommer i den 

tidigare litteraturen. Jamieson et al. (2000) påpekar att nya datorlokaler som anpassas efter 

en traditionell uppfattning att studerande med hjälp av datorer sker enskilt minskar 

möjligheten till kooperativt samarbete vid uppgifter. Detta sker på grund av den fysiska 

placeringen av tekniken i större grad än tekniken i sig. 

Jamieson (2003) bygger sedan vidare på dessa argument i ytterligare en studie där 

specifika designaspekter av interaktiva klassrums fysiska utformning formuleras med mål att 

maximera upplevelsen och användandet av lokalerna. Utöver de tekniska aspekterna 

gällande vilka möjligheter tekniken skapar för undervisning identifieras bekvämlighet som en 

påverkande faktor. Med det syftar Jamieson (a.a.) på faktorer såsom inredning, temperatur, 

ljudnivå med mera och hur detta påverkar användarna av lokalen. Detta utvidgas även till en 

estetisk bedömning där lokalens utformning ska hjälpa stimulera dess användning. Den 

avslutande aspekten kopplar samman med Jamiesons tidigare forskning där arrangemanget 

av tekniken och föremålen i lokalen är viktig på grund av dess påverkan på användarens 

möjlighet att röra sig inom lokalen och dennes möjlighet att samverka med andra användare. 

Ytterligare en studie som pekar på planlösningens samband med användande av teknik är 

Zandlievs (2004) undersökning där lärare och elever ansåg att datorer placerade i 

ytterkanten av en lokal med en medföljande öppen yta i centrum var positivt i relation till en 

linjär uppställning med rader av datorer. Detta på grund av åsikten att linjära uppställningar 

förhindrade möjligheten till att röra sig inom rummet och samverka med andra individer. 

Dessa studier understryker vikten av interaktiva miljöers design på grund av dess inverkan 

på individers användande av rummets tekniska möjligheter. 

Det skiftade fokuset från produktdesign mot design av produkter i en kontextuell miljö är 

också något som identifierats inom HCI (Human computer interaction) forskningen. Detta 

nämns exempelvis av Kaptelinin och Bannon (2012) där de beskriver detta skifte med termen 

“Ecological Turn”. Skiftet kräver enligt Kaptelinin och Bannon ett annorlunda perspektiv vid 

design av artefakter där den kontextuella miljön och dess påverkan på aktiviteter ingår i 

analysarbetet. En åsikt som stöds av Bødker och Klokmose (2011) som utvecklar argumentet 

till att artefakter inte medierar mänsklig aktivitet var för sig utan i samverkan med flera 

artefakter, något de benämner som multimediering. 
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3. Teorier & Analysverktyg 

Den tidigare forskning som tagits upp inom detta område har haft många olika 

utgångspunkter såsom design, pedagogik och teknik. Alla dessa perspektiv är viktiga men 

som tidigare nämnts har ingen av den tidigare forskningen utgått från samma perspektiv som 

vi valt att göra i denna studie. Eftersom denna studie kommer att fokusera mycket kring 

människa-dator interaktion har vi därför valt två teorier som vi anser hjälpa oss att applicera 

detta perspektiv. Det första perspektivet är Venkatesh & Davis (1996) Technology acceptance 

model (TAM). Det andra perspektivet är Aktivitetsteori (AT) utifrån Engeströms modell 

(Kaptelinin, 2013). 

3.1 TAM 
I vår studie ämnar vi undersöka de uppfattningar som universitetslärare har av interaktion 

med interaktiva undervisningsmiljöer. Vid analys av intervjudata kommer vi att använda 

Technology acceptance model (TAM) (Venkatesh & Davis, 1996) som ett stöd i vår 

intervjuanalys. Detta eftersom TAM skapar en förståelse för hur ett nytt system uppfattas och 

hur dessa uppfattningar påverkar användningen av systemet. Notera att den modell vi 

använder av TAM är en reviderad modell från 1996 och inte den ursprungliga modellen 

(Davis et al, 1989) från 1989. Detta eftersom att den ursprungliga modellen visat sig inneha 

vissa brister, detta har lett till en reviderad modell (Davis, 1993). Vi kommer här att gå 

igenom modellens olika delar. 

 

Figur 1, Technology acceptance model 

3.1.1 Externa variabler. 
Externa variabler inom TAM är faktorer som påverkar den av individen uppfattade 

användarvänligheten samt användbarheten av det aktuella systemet. Ett exempel är tidigare 

utbildning. Om en individ har tidigare utbildning av ett system är det troligt att denne 

uppfattar systemet som mer användarvänligt än en outbildad dito. Det kan även handla om 

rena hårdvarufunktioner såsom en snabbare processor. Om ett system är snabbare kan det 

också uppfattas som mer användbart. (Davis et al, 1989; Venkatesh & Davis, 1996) 
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Vid analysen av det empiriska materialet kommer identifierade faktorer som påverkar 

informanterna kategoriseras som externa variabler. Dessa kommer sedan användas vid 

analysen med hjälp av AT. 

3.1.2 Användbarhet & Användarvänlighet 
Användbarhet och användarvänlighet är de kognitiva uppfattningarna hos en individ som 

samverkar för att bilda individens beteendeintention. Det vill säga hur motiverad individen 

är att använda systemet. Som det framgår av figur 1 kan användarvänlighet påverka hur 

användbart ett system uppfattas vara. Detta eftersom individen upplever en minskning av 

hinder för att uppnå önskad funktionalitet av systemet. Detta är dock ingen nödvändig 

koppling. Om en individ upplever att systemet har hög användbarhet kan detta vara 

tillräcklig motivation till att använda det, även om användarvänligheten anses vara låg. 

(Davis et al, 1989; Venkatesh & Davis, 1996) 

Under empirianalysen kommer åsikter som berör utfallet av interaktion med de 

interaktiva undervisningsmiljöerna kategoriseras inom användbarhet. På samma sätt 

kommer åsikter som berör nyttjandet av de interaktiva utbildningsmiljöerna att kategoriseras 

som användarvänlighet. 

3.1.3 Beteendeintention & Systemanvändning 
Beteendeintention är den samlade uppfattningen av ett system. När individen bedömt 

användarvänlighet och användbarhet läggs detta ihop till en beteendeintention. Med detta 

avses hur benägen individen blir att använda systemet i fråga. Denna beteendeintention, om 

den är stark nog kommer att leda till en faktisk systemanvändning. (Davis et al, 1989; 

Venkatesh & Davis, 1996) 

I denna studie kommer beteendeintention och systemanvändning att appliceras när 

empirin analyseras utifrån TAM. De svar vi samlat in kommer utgöra grund för vilken 

beteendeintention som existerar för de undervisningsmiljöer vi studerat. Denna 

beteendeintention är i enlighet med TAM sammankopplat med den slutgiltiga 

systemanvändningen. Kopplingen mellan systemanvändning, de interaktiva 

undervisningssalarna och undervisning kommer sedan att åskådliggöras i AT-analysen. 

3.2 AT 

Vi kommer att använda oss av Aktivitetsteori (AT) för att kontextualisera lärares interaktion 

med de interaktiva salarna. Modellen kan möjliggöra en bättre överblick på lärarens roll i ett 

system och hur systemets komponenter påverkar varandra. Vi kommer att tillämpa 

Engeströms (Kaptelinin, 2013) utökade modell av AT. Detta eftersom modellen ger en mer 

komplett bild av hela systemets delar, samt hur dessa samverkar, än Leontevs (Kaptelinin, 

2013) ursprungliga version. I och med användningen av AT ämnar vi komplettera TAM 

analysen genom att placera eventuella externa variabler som identifierats av TAM i kontexten 

av ett helt system, samt åskådliggöra kopplingen mellan lärares uppfattningar av interaktiva 

klassrum, externa variabler och undervisning. 
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3.2.1 Engeströms modell av AT 

 

Figur 2. Engeströms Activity systems model. 

 

Vi kommer att använda Engeströms modell av “activity systems model” som kan ses i figur 2. 

3.2.2 Exempel på Activity systems model 
Vi utgår från en lektion i ett klassrum för att exemplifiera modellens användningsområde. 

Det valda subjektet i detta exempel blir den ansvariga läraren. Lärarens instrument är de 

verktyg denne använder i undervisningen. Det kan vara både abstrakta faktorer såsom 

utlärningsmetoder, men även fysiska föremål likt en whiteboardtavla eller projektor. Läraren 

har också ett antal regler att rätta sig efter, det handlar dels om skrivna regler från 

universitetsledning men även normer för hur undervisning ska bedrivas. Omgivningen 

(community) är alla aktörer läraren samverkar med. I klassrummet är detta i första hand 

studenter. Arbetsdelning är den uppdelning av arbete omgivningens aktörer besitter i 

systemet, i klassisk katederundervisning är läraren som talar och studenterna som lyssnar ett 

exempel på arbetsdelning. Objektet är i detta exempel undervisning medan utkomsten är 

studenters inlärning av ämnet. 

3.2.3 Motsättningar 
Engeströms modell av AT pekar på vikten av motsättningar som en drivande kraft för 

aktivitetssystems utveckling. Dessa motsättningar kan variera i dess karaktär. De 

motsättningar Engeström nämner är fyra till antalet. Den första är motsättningar inom en 

specifik nod i Figur 2. Exempelvis kan kursböcker som ska användas i undervisningen av ett 
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ämne dikteras av de direktiv som är satta i kursplanen. Den andra handlar om motsättningar 

mellan olika noder i Figur 2 såsom en motsättning mellan de valda kursböckerna och dess 

bristande lämplighet i det ämne som ska undervisas. Den tredje är motsättningar mellan 

aktivitetssystemet och dess potentiella högre nivå av objekt och utkomst. Det kan vara en 

motsättning mellan att studenter ska lära sig kunskap och att studenter ska förstå och kunna 

tillämpa kunskap. Den fjärde är motsättningar mellan olika aktivitetssystem som båda 

arbetar mot samma mål. Det kan förslagsvis handla om olika lärare som utbildar på samma 

program, deras olika aktivitetssystem kan då skapa motsättningar mellan varandra. 

(Kaptelinin, 2013) 

3.3 Två samverkande teorier 

Dessa två teorier anser vi skapar en mer detaljerad bild av fokusområdet. Den mer 

människonära TAM bildar ett stöd för att analysera intervjuer och belysa informanters 

upplevelser av interaktionen med informationstekniken i de interaktiva 

undervisningsmiljöerna och dess användning medan AT möjliggör en analys där 

informanternas upplevelser sätts i perspektiv till hela aktivitetssystemet. Användandet av AT 

medför även möjligheten att placera de externa variabler som framkommit i analysen med 

TAM i aktivitetssystemet.   

 

Figur 3. TAM & AT i samverkan 

 

Även om TAM har fått utstå en del kritik (Bagozzi, 2007) anser vi att teorin i detta fall inte 

påverkas av dess tillkortakommanden. En del av Bagozzis (2007) kritik mot TAM är att 

teorin är alldeles för enkel för att kunna förklara all teknikanvändning. Vi anser dock att på 

det sätt vi använder TAM, som ett stöd för intervjuanalys och inte som en slutgiltig 

förklaringsmodell, gör att teorin passar bra för detta ändamål. Bødker & Klokmose (2011) 
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understryker också vikten av motivation för en viss aktivitet vilket gör TAM till en bra grund 

för AT: 
 

“Activity deals with the level of motivation; it motivates why a 

particular set of actions, with particular material or ideal objects, is 

carried out. Without motive, there is no activity. The subject’s 

reflection (in terms of expectation and evaluation) of this object 

motivates the activity.” (Bødker & Klokmose, 2011, s.319.) 

 

En inledande analys med hjälp av TAM anser vi underlättar en analys med hjälp av AT. Detta 

eftersom TAM hjälper oss att kategorisera intervjudatan vilket gör det enklare att applicera 

den modell som AT tillgodoser. Kombinationen av TAMs fokus på inställning till användning 

av ett system och ATs förmåga att sätta detta i kontext av ett helt aktivitetssystem anser vi 

kompletterar varandra väl och ger en mer utförlig analys än vad teorierna skulle göra vid 

enskild användning. 
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4. Metod 
4.1 En kvalitativ studie 
Vi har valt att utföra kvalitativa intervjuer i vår studie. Anledningen till detta är att vi vill 

fånga in lärares upplevelser i sitt arbete i interaktiva miljöer. Enligt Bryman (2011) är det 

informantens egna perspektiv som kommer fram i en kvalitativ intervju. Detta står i kontrast 

mot kvantitativa undersökningar där frågorna redan är styrda. Eftersom de forskningsfrågor 

vi formulerat fokuserar på mening och uppfattningar från informanterna skulle en 

kvantitativ studie vara olämplig i detta fall och har således inte använts (Bryman, 2011). 

Vidare skulle en observationsstudie inte delge de tankar och uppfattningar läraren har utan 

endast undersöka det praktiska utförandet vilket inte ligger i fokus i denna uppsats, således 

faller valet på en kvalitativ intervjustudie. 

Bryman (2011) påpekar att det i en kvalitativ studie inte går att vara en helt opartisk och 

objektiv betraktare av socialt liv. Eftersom vi som genomför denna studie är studenter inom 

informatik och överlag innehar en välvillig inställning till informationsteknik har analysen av 

datamaterialet skett med detta i åtanke för att minska risken för felaktiga tolkningar med 

anledning av tidigare dispositioner. Vidare har vi själva deltagit i undervisning i interaktiva 

miljöer och uppskattat den undervisning som givits där. Även om vi är medvetna om denna 

uppfattning och sökt hålla oss neutrala kan det inte ställas utom allt rimligt tvivel att detta 

haft en inverkan på vår tolkning av resultatet. Detta kan eventuellt leda till att slutsatserna 

får en partisk tolkning (Kvale, & Brinkmann, 2009; Bryman, 2011), i syfte att motverka detta 

har vi valt att visa direkta citat från intervjuerna vilket ger läsaren möjlighet att bilda sig en 

egen uppfattning av de intervjusvar vi publicerar. 

4.2 Urval 

4.2.1 Urval av informanter 

Eftersom metodvalet har fallit på en kvalitativ intervjustudie kommer ett målinriktat urval 

användas. Urvalet sker i enlighet med ett så kallat Snöbollsurval, beskrivet av Bryman (2011), 

där en initial kontakt har tagits med relevanta personer för uppsatsens ämne. Dessa har 

sedermera hjälpt identifiera informanter med erfarenhet inom uppsatsens studieområde. I 

denna uppsats består dessa informanter av lärare med erfarenhet av undervisning i nya 

interaktiva klassrum på ett medelstort svenskt universitet. Anledningen till att urvalet 

utfördes på detta sätt var för att möjliggöra relevanta svar från informanterna vilket kan ge 

svar på de ställda forskningsfrågorna. I vårt urval valde vi att endast intervjua lärare som 

undervisat i fyra utvalda undervisningssalar. Detta för att skapa en uppfattning om hur deras 

upplevelser skiljde sig när de använt dessa miljöer i kontrast med traditionella 

undervisningssalar. 

 Vid urvalet valde vi i första hand informanter från olika institutioner samt en likvärdig 

representation av både kvinnor och män. Detta för att uppnå en icke homogen 

informantgrupp som i största möjliga mån representerar de lärare som arbetar på 

universitetet. Ett antal av de informanter vi kontaktade tackade dock nej till intervju vilket 

ledde till att vi blev tvungna att utvidga urvalet till informanter som arbetade på samma 

institutioner. När vi sedermera kontaktade informanterna gjordes detta via mail vilket kan 



13 

 

läsas i bilaga 2. Informanter som inte svarade på mailet valde vi istället att besöka 

personligen för att fråga om de var villiga att delta i uppsatsens intervjustudie. 

Användandet av ett snöbollsurval innebär en minskad sannolikhet att resultatet är 

representativt för en större massa (Bryman, 2011). Men eftersom denna studie fokuserar på 

relationen mellan människa och dator i den specifika kontext som de interaktiva salarna 

representerar anser vi att urvalsmetoden är nödvändig för att möjliggöra relevant 

datainsamling. Samtidigt strävar denna studie inte heller att generalisera resultatet över en 

större population utan ämnar endast belysa det aktuella fallet i studien. 

Urvalet begränsades till lärare som fanns representerade i bokningslistan av de interaktiva 

salarna. På grund av salarnas geografiska läge bestod det slutgiltiga urvalet endast av lärare 

från samhällsvetenskaplig fakultet i och med deras överrepresentation bland bokningarna. 

Inledningsvis kontaktades även personer från andra fakulteter som fanns representerade i 

bokningslistan. Men samtliga avböjde att delta i studien. Detta måste tas i aspekt vid analys 

av resultatet eftersom eventuella skillnader i uppfattningar mellan individer från olika 

fakulteter inte avspeglas i intervjudatan. 

4.2.2 Urval av salar 

De fyra undervisningssalarna i fråga består av en större undervisningssal med två skärmar 

och en liten whiteboard längst med långsidan av salen. På kortsidorna sitter whiteboardtavlor 

och en neddragbar duk med projektor i taket. Möbleringen består av bord med hjul och stolar 

samt fyra ståbord med tillhörande höga stolar som är riktade mot skärmarna. En mindre sal 

är utrustad med flertalet skärmar uppsatta längst väggarna i salen, rörliga whiteboards samt 

bord och stolar försedda med hjul. Två av undervisningssalarna är avskilda med en mobil 

vägg som kan vikas bort och försedda med pekskärmar, små vikbara bord, stolar samt att ena 

salen har skärmar med möjlighet att skapa videolänk. 

Det universitet vi valde hade ytterligare interaktiva miljöer men lärare som undervisat i 

dessa togs inte med i studien, detta eftersom vi anser att en begränsning till de fyra utvalda 

undervisningssalarna är tillräckligt för att undersöka lärares uppfattningar om interaktion 

med denna typ av interaktiv miljö.  Av samma anledning intervjuades endast lärare från ett 

universitet i studien. 

 

4.3 Datainsamling 

4.3.1 Etiska överväganden 

Vi har utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002) under vår datainsamling. Det 

innefattar Vetenskapsrådets fyra huvudkrav Informationskravet, Samtyckeskravet, 

Konfidentialitetskravet samt Nyttjandekravet. Samtliga informanter upplystes om deras rätt 

att avbryta intervjun om de önskade samt att deras identitet skulle skyddas i uppsatsen. 

Informanterna fick även information om vilka sammanhang deras intervjusvar kunde 

användas inom samt att intervjudatan inte skulle användas i andra sammanhang än de 

beskrivna fallen som informanterna godkänt. I fall där informanter har delgivit specifika 

namn på exempelvis salar, kurser eller övningar har dessa ändrats. 
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4.3.2 Utförande av intervjuer 

Inför intervjuerna beslutades att använda en semistrukturerad intervjuform. Detta i syfte att 

beröra samtliga aspekter av de teorier vi valt men ändå ge utrymme för att fråga vidare om 

specifika spörsmål (Bryman, 2011). Med anledning av detta gjordes en intervjuguide som kan 

ses i bilaga 1. Denna intervjuguide användes som ett stöd för intervjuaren för att säkerställa 

att studiens fullständiga fokusområde avhandlats i intervjun. Intervjuguiden följdes till stor 

del, men i fall där informanten redan delgett svar på en fråga vid ett tidigare tillfälle gick vi 

direkt vidare till andra frågor. 

 Intervjuerna har till största delen skett i informanternas egna kontor. I ett fall skedde 

intervjun i ett grupprum på informantens institution. Vi har båda närvarat vid samtliga 

intervjuer, en person har lett intervjun medan den andre tagit anteckningar och inflikat med 

frågor i mån av behov. Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades sedan av oss. Efter 

varje intervju har vi haft en kortare diskussion om våra intryck av intervjun följt av en 

gemensam avlyssning av den inspelade intervjun för att notera eventuella intressanta svar. 

 Varje intervju transkriberades direkt efter att den utförts. Vi valde att endast transkribera 

de delar vi fann relevanta för vår analys (Bryman, 2011), dock har majoriteten av innehållet i 

alla intervjuer transkriberats. När vi intervjuat fem informanter och transkriberat dessa 

upplevdes ingen ny data framkomma längre. Detta i samband med att endast lärare från 

redan representerade fakulteter kvarstod bland lärare med erfarenhet av att använda de 

interaktiva undervisningsslarna medförde ett beslut att ytterligare intervjuer inte skulle 

utföras. 

4.4 Analys 

4.4.1 Kodning av intervjusvar 

Intervjusvaren har inledningsvis analyserats och citat som berör samma ämne har samlats 

för att sedan kategoriseras utifrån de olika begrepp som ingår i TAM. Vi har tematiserat 

svaren i tre kategorier: användbarhet, användarvänlighet och externa variabler. TAM har 

framförallt använts som ett stöd i tematiseringen av resultaten men kommer även att 

användas i analysen för att belysa uppfattningen av salarna. Först har vi sökt efter manifesta 

mönster i materialet, framförallt svar på direkta frågor. Vi har sedan studerat om det finns 

djupare, latenta mönster i materialet, det vill säga om intervjupersonerna försätter att ha 

konsekventa svar på frågor som berör samma ämne från en annan vinkel. 

 Vi har i denna studie använt en deduktiv analysmetod där vi applicerat TAM på det 

insamlade empiriska materialet. Eftersom en deduktiv analys använder färdiga kategorier för 

den insamlade empirin medför detta risken att missa oväntade mönster. TAM är dock en 

teori som har få kategorier vilka medför en flexibilitet över vad som passar in i varje kategori. 

Således har vi kunnat kategorisera flertalet svar under TAMs begrepp externa variabler för 

att sedermera strukturera upp dessa svar med hjälp av AT. En risk med att kategorisera in 

svar är att individens subjektiva upplevelser inte får samma utrymme. Denna metod har dock 

haft utrymme att plocka upp den mängd subjektiva upplevelser vi haft behov av i denna 

studie. Det har även underlättat en jämförelse mellan olika informanter.  



15 

 

5. Lärarnas upplevelser 

Detta kapitel kommer först att ge en beskrivning av informanterna. Efter detta kommer olika 

tendenser från intervjuerna att presenteras och svaren kommer att grupperas tillsammans 

utifrån kategori. Således kommer svar från olika personer att presenteras i samma kontext 

för att ge olika lärares syn på olika ämnen. Eftersom intervjuerna till stor del hållit samma 

struktur finns det flertalet svar som berör samma ämne och dessa kommer att presenteras 

tillsammans. Kapitlet kommer dels att behandla informanternas syn på sin situation samt 

även de konkreta uppfattningar om salarna i fråga som informanterna uttryckt. 
 
Tabell 1: Intervjuade lärare 

Robert Kön: Man, 4 års erfarenhet 

Sara Kön: Kvinna, 14 års erfarenhet 

Birgitta Kön: Kvinna, 7 års erfarenhet 

Linda Kön: Kvinna, 17 års erfarenhet 

Petter Kön: Man, 11 års erfarenhet 

Tabellen visar lärares kön samt erfarenhet av undervisning på universitetsnivå. 
Namnen i tabellen är inte lärarnas riktiga namn. 

5.1 Det vardagliga arbetet 

5.1.1 Powerpointnormen 

Vi frågade informanterna om det existerade några normer, det vill säga tysta 

överenskommelser om hur undervisning ska bedrivas. Majoriteten svarade att några normer 

inte existerade: 
 

“Nej, det kan jag inte påstå.” – Linda 

 

“Men nej, det finns inga normer som jag kan identifiera som handlar 

om undervisningsupplägget. Alltså, hur vi ska förmedla kunskapen.” 

– Sara 

 

“Men någon norm som säger att man ska göra på ett visst sätt det 

tror jag inte. Det är mer kanske att man själv inte vill göra på något 

annat sätt än vi gjort tidigare och det är ju naturligt, så är vi alla, 

jag också.” – Robert 

 

Petter menade dock att normer nog existerade men att han i sådana fall inte visste vilka dessa 

var: 
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“Det finns det säkert. Jag är en av dem som undervisar mest så det 

är kanske jag som skapar normerna i nån mening. Så ingen så här 

uttalad men det finns det säkert.” – Petter 
 

Således upplevde lärarna att det inte verkade existera några normer för hur undervisning ska 

bedrivas och denna uppfattning tycks inte ändras beroende på vilken institution läraren 

tillhör. Vad som framkommer mer latent i datamaterialet är dock lärares förkärlek för 

Powerpoint som undervisningsverktyg. På frågan om hur deras typiska undervisning är 

utformad nämner flertalet Powerpoint: 
 

“Sen när de blir större [studentgrupper; författarnas anm.], oftast i 

kanske hörsalar. Då tycker jag att det, mer praktiska skäl, bättre 

med Powerpoint.” – Petter 

 

“Ja, då står man ju där och pratar och sen har jag, ganska ofta har 

jag... Powerpoint som ett, det är bara så här stolpat.” – Linda 

 

“En typisk undervisning det är antingen föreläsning eller 

seminarium och föreläsning då använder jag Powerpoint och 

pratar.” – Birgitta 

 

“Powerpoint, och att använda en tavla.” – Sara 

 

Endast en person uttryckte skepsis mot Powerpoint och sökte undvika det så långt det var 

möjligt: 
  

“Katederundervisning, tavla, whiteboard, ingen Powerpoint oftast, 

papper och penna, linjal. Väldigt mycket sånt men det beror också 

mycket på ämnet som vi har här. Och också på studenternas 

lärandeprocess. Det verkar ändå som att katederundervisning har 

vissa fördelar över Powerpoint, i alla fall på dom kurser som jag 

varit med i.” – Robert 
 

Detta ska ställas i kontrast till att Robert som upplevdes vara den mest teknisk intresserade 

läraren var den som uppvisade mest skepsis till användandet av Powerpoint i sin 

undervisning. Vidare tycks Powerpoint upplevas som ett bra verktyg av de flesta. När lärarna 

tillfrågades om vilken teknik de helst önskade skulle ingå i en undervisningssal återkom 

projektorer och Powerpoint: 
 

“Om jag skulle få välja helt fritt. Ehh... Dator, ehh... Powerpoint 

förstås, men jag skulle faktiskt också vilja ha inspelningsutrustning.” 

– Sara 
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“Jag skulle inte vilja ha någon mer teknik än att det finns en 

projektor, det jag skulle vilja är att det aldrig strular.” – Birgitta 

 

“Ja, en Powerpointkanon och en OH apparat räcker väldigt långt” - 

Linda 

 

“Jag hade gärna sett att man tar bort dom här svarta tavlorna och 

har whiteboards. Ehh… en välfungerande, en kanon som man kan 

köra på, koppla upp datorn på utan större problem” - Petter 
 

Det tycks finnas en etablerad norm att Powerpoint ska användas i undervisningen. Normen 

verkar även vara så pass etablerad att den inte längre är identifierbar av lärarna själva utan 

existerar som en självklarhet i det dagliga arbetet. Kritiken mot denna undervisningsform 

tycks också vara låg och det verkar således som att lärarna överlag är nöjda med denna 

variant av undervisning. Eventuellt kan lärarnas ovetskap om att normen existerar bidra till 

en avsaknad av ifrågasättande av denna norm. Kanske leder detta till försök att anpassa 

undervisningssalarnas funktioner efter undervisningsmetoder de redan känner till. Om detta 

är fallet är frågan om interaktionen med de interaktiva undervisningsmiljöerna påverkas av 

detta. 

5.1.2 Studentnormen 

Samtliga lärare i studien anser att studenter ska vara aktiva. Detta var något som lyftes fram 

vid en fråga över vad de ansåg vara positiva egenskaper i en bra studentgrupp. Definitionen 

av en aktiv studentgrupp var dock i samtliga fall knutet till en uppfattning att läraren själv 

föreläser och studenterna ställer frågor: 
 

“Men jag tycker kommunikation är det viktigaste så jag älskar när 

de ställer frågor... Och då får dom vara kritiska om dom vill, det gör 

ingenting.” – Sara 

 

“Under föreläsningarna så får dom ju gärna vara aktiva och ställa 

frågor. Under seminarierna så bygger det ju i huvudsak på deras 

aktivitet.” – Birgitta 

 

“Som vågar, vågar ställa en dum fråga. Men vara lite kreativ, Det 

gör som ingenting att det blir fel eller att man hamnar helt i diket.” – 

Linda 

 

“Man får igång bra diskussioner, man själv tvingas tänka igenom 

det man säger och funderar, att det blir, nä men det är ju bra 

diskussionsklimat så att säga och man är aktiva helt enkelt” - Petter 

 

“Och gärna så aktiva som möjligt, ju mer aktiva dom är desto 

bättre” - Robert 
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Ur intervjuerna går det att avläsa en uppfattning om att läraren ska stå för majoriteten av 

verksamheten under en föreläsning och studenterna gärna ska ställa frågor om det ämne 

läraren föreläser om. Samtliga informanter utgick från en sådan utgångspunkt när de svarade 

på frågan även om den undervisningsmetoden inte definierades av frågan i sig. Svaren visar 

även på en underliggande norm för vad en bra student förväntas vara. Fokuset ligger på 

studentens aktivitet i större utsträckning än studentens förmåga att förstå och applicera 

ämnet vilket kan antas vara möjligt att uppnå utan en aktiv roll i klassrummet. Att en aktiv 

student kategoriseras som en student som ställer frågor på föreläsningar visar även den djupt 

rotade Powerpointnormen. Frågan är om den undervisningsnormen passar med normen om 

en aktiv student eller om de hindrar varandra. 

5.2 Direktiv & Fortbildning av lärare 

5.2.1 Utbildning av lärarna 

När det gäller användning av de interaktiva salarna har endast enstaka lärare mottagit 

utbildning eller information om dess användningsmöjligheter i förväg. Upplevelsen av denna 

utbildning upplevs dock vara mestadels negativ och i vissa fall framgick det att utbildningen i 

fråga ansågs vara otillräcklig: 
 

“Eller, det var så, sagt så här när jag bokade första gången: att du 

måste få utbildning. Och så tänkte jag, vad är det jag ska få 

utbildning i? Ehhh... så att jag fick ingen utbildning och jag... har 

inte behövt någon heller.” – Sara 

 

“De hade på personaldag, så hade, kom en kille in som... 

servicecenter här nere som informerade om det som fanns, och i 

stora drag om det. Men det var inte någon specifik utbildning vi fick 

här och så.” – Linda 

 

“Ja, lite övergripande information har jag fått men inte något 

konkret hur man ska göra, inte något konkret i detalj hur man slår 

på knappar och liknande.” – Birgitta 
 

Lärarna upplever att den utbildning som givits varit väldigt kort. Sara som beskrev sig själv 

som teknikvan ansåg sig heller inte behöva någon utbildning i salarnas funktioner. Vad som 

dock framträder är uppfattningen att utbildning på användning av salarna handlar om att 

lära sig hur teknologin i salarna fungerar, inte hur salarna är menade som ett helt koncept 

där inredning samverkar med teknologi. Petter uttryckte några av dessa tankar i sin intervju 

men formulerade inga önskemål om utbildning i detta område: 
 

“Det är det, ibland har jag svårt att se helt praktiskt vad jag vill, vad 

jag skulle kunna åstadkomma som jag inte åstadkommer än. Men 

det är mycket möjligt att man kan se någonting, nån effekt ur grejer 
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som kan göra det och... Det är väl det att man ibland behöver nån 

form av input för att se att, ja men så här kan jag faktiskt konkret 

använda det och då, då kan det ju bli bra. Men ja. Ja, så det är bra 

att kanske tvingas att gå utanför sina egna hjulspår ibland.” – 

Petter 
 

Tendenser till åsikter likande Petters framgick även hos andra informanter: 
 

“Jag hoppas att salarna används mer och mer och att vi faktiskt 

hittar former för undervisning där det faktiskt hjälper att ha dom 

här skärmarna. Så får vi se hur mycket dom används men 

förhoppningsvis blir det mer, om det hjälper studenterna.”– Robert 

 

“Så jag vet inte om det är tänkt att man ska sitta med sin laptop 

eller... och ha  undervisning. Eller om det är mer tänkt att man ska 

ha traditionell.” – Sara 
 

Lärarna som deltagit i utbildning upplever att utbildningen inte räcker till medan många 

tycks efterfråga en utbildning som i större utsträckning fokuserar på den praktiska 

användningen och vad den ger för möjligheter i utbildningen snarare än hur tekniken 

fungerar. En informant var medveten om att det erbjöds utbildningstillfällen för lärare men 

att han personligen inte funnit tid till att medverka på dessa ännu. Man kan således fundera 

kring om lärare är medveten om vilka effekter utbildning i salarnas användning kan ha eller 

om de är medvetna om vad sådan utbildning innehåller. Man kan även fundera kring om den 

utbildning som erbjuds lärare idag är tillräcklig. 

5.2.5 Direktiv 

Fyra av fem informanter nämnde olika direktiv som undervisningen måste anpassas efter. 

Även om dessa oftast upplevdes som övergripande och fortfarande tillät en viss anpassning 

vid själva undervisningen: 
 

“Det enda direktiv vi har fått nu i och med att vi har startat en 

flexutbildning är att vi ska spela in filmer och vi får inte åka till 

studenterna. Men hur vi ska spela in det har vi fått inspirerande 

föreläsningar och pedagogiska upplägg men vi är helt fria att 

komma på våra egna lösningar.” – Sara 

 

“Ja, vi har ju direktiv på så sätt att vi arbetar med problembaserat 

lärande. Just att vi ska ha den här modellen som jag beskrev, att vi 

ska iscensätta scenarion som är trovärdiga för att studenterna ska 

kunna arbeta fram både vad som är det faktiska problemet, hur 

man ska lösa det och vilka källor man ska använda sig av.” – 

Birgitta 
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Ja, lite grann att det ska va, seminarierna ska vara problembaserat. 

Och sen har vi ju också naturligtvis kurser, kursplaner och mål och 

utbildningsmål och kursmål, sånt där som måste fyllas. Och dem 

ingredienserna måste ju vara med.” – Linda 

 

“Nja, asså vi... man är rätt autonom som lärare men vi för ju, hade 

till exempel förra veckan nån sån här lärardag. Men det är ju mer 

samlat där vi går igenom alla våra kurser och ser vad gör man och 

vad missar vi typ. För att täcka upp olika färdigheter, sådana här 

mål som man ska rikta mot, nationella kunskapsmål. När det gäller 

själva utformningen utav kurserna, föreläsningar och upplägg, där 

är man rätt fri.” – Petter 
 

Direktiv likt de som beskrivs ovan blir även det en aspekt som måste tas med i beräkningen 

vid användandet av salarna. Vid inspelning av filmer som Sara beskriver möjliggör 

exempelvis undervisningssalen med videolänkutrustning denna aktivitet utan att läraren 

måste ta med inspelningsutrustningen själv. 

5.3 Salarnas teknik och design 

5.3.1 Salarnas inredning och möblering 

När vi frågade lärarna hur dom upplevde möbleringen i salarna var många negativa även till 

detta. Många uttryckte att salarna hade svårt att rymma antalet personer de var specificerade 

för: 
 

“Det är ju lite små bord. Det är inte riktigt lämpligt... ehhh… när jag 

haft en grupp som har varit på 30 stycken där inne så är det ju 

nästan så att de inte får, att borden ryms inte riktigt.” – Sara 

 

“Det är ju, det är väl därför att dom vill ha en femtiosal så det är 

ganska mycket bänkar inne i det där rummet så. Jag har aldrig 

försökt men jag tror att det skulle vara ganska svårt att möblera om 

till en rektangel. Jag vet inte men jag inbillar mig det i alla fall.” – 

Birgitta 

 

“För att vi satt i knä, eftersom vi sitter i någon sorts cirkel och det är 

tänkt för klassrummsuppställning. Man skulle ju kunna rymmas 

trettio där och jag kan säga max femton, kanske tolv skulle kunna 

gå. Vi var tjugo och satt liksom så här, jätte jätte nära varandra och 

så är det ju minimala bänkar.” – Linda 

 

“Men nån gång när jag haft dem skulle vara upp emot 60 och när 

jag haft närmare 60 studenter känns det som att det blir lite trångt. 

Det är lite olika typer av bord och vissa får sitta vid de lite högre 
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borden. Det kanske inte är helt bekvämt att sitta i två timmar på 

någon barstol typ och sitta vid en... ja nån bardisk. Jag känner 

ibland när det är riktigt så här, man närmar sig maxantalet platser 

så är det inte helt. Det kändes enklare att kötta in fler i en vanlig 

sal.” – Petter 
 

Vissa lärare ansåg dock att hjulen på borden var positivt även om detta medförde andra 

problem: 
 

“Men mindre grupper så är det rätt lätt att möblera om. På fem 

minuter så hade man vänt borden” -Petter 

 

“Dels kan det vara bra med hjul som det är i någon av dom här nya 

salarna men sen, men sen måste det ju också finnas utrymme för att 

flytta runt så att det inte är fullt i lokalen.” – Birgitta 

 

“Sedan fattades det alltid bänkar. De flyttades ju runt i dem här 

olika klassrummen. De skulle vara mobila men man fick ju alltid 

vara där innan för att se till, räkna antalet bänkar att de var på 

plats” - Linda 
 

Detta kan vara ett exempel på oväntade konsekvenser av att designa undervisningssalar på 

andra sätt än klassiska klassrumsuppställningar med bänkrader och kateder. Där bänkarna 

tidigare stannade i ett klassrum inbjuder de nu till att flyttas och detta medför konsekvenser 

för lärarna. Önskan om flexibilitet inom högre lärosäten kanske har en kostnad för 

användandet av de interaktiva undervisningssalarna. Det kan vara så att den rådande 

infrastrukturen inte alltid är anpassade för dessa förändringar vilket orsakar merarbete för 

lärarna. 

5.3.2 Informationsteknik och dess funktion 

Angående användandet av informationsteknik framkom en viss skepsis och tudelade åsikter 

om informationstekniken i de studerade salarna. Några informanter uttryckte en frustration 

med informationsteknik som inte fungerade enligt förväntningar och som inte upplevdes 

fylla någon funktion: 
 

“Det finns teorier om att det är bra med touchscreens. Men vad ska 

dem användas till? Innan man får ett bra exempel där det faktiskt 

används kanske är svårt att säga, asså alla tycker om teknik och det 

är ingen som är emot teknik utom lärarna själva som kanske inte 

vågar eller av nån anledning inte har lust att använda för att de inte 

tror det är lika effektivt. Och ofta så är det kanske inte det heller.” – 

Robert 
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“... och sen har ju tekniken inte fungerat heller. Utan dom här 

skärmarna framme vid ja framme då om man står och använder 

dom när man ska ha en föreläsning dom har slocknat, dom har inte 

fungerat. (...) min erfarenhet är ju från 555 och om jag då jämför 

med att plugga in datorn i en projektor i dom äldre salarna och att 

koppla in i 555 så har det strulat mer i 555.” – Birgitta 

 

“Och så skulle vi då den här fina dyra elektroniken som finns. Då 

skulle de visa, de hade utformat nån ansökan de skulle gå igenom 

och visa då på de här skärmarna. Då hade ju, alla studenter har ju 

Mac. Och där var det ju för PC. Så innan vi hade letat åt någon som 

hade sån här vad heter det, konverter, någon sån här adapter. Och, 

där fanns ju ingen i första gruppen som hade det. (...) Och så vart 

det att dem där skärmarna, var inte helt logiskt hur de fungerade 

heller eftersom vi inte hade fått nån riktig utbildning. Så då... Så var 

studenterna, de skulle ju också vara där och trycka och de for och 

ibland så var det, bilden lila, nej det vart såhär... så att det känns ju 

mycket enklare med en vanlig, en vanlig kanon liksom och en vanlig 

duk än de där skärmarna.” – Linda 
 

Det förefaller som att lärarna har en uttalad skepsis mot undervisningssalarna. I fallet med 

Linda blir hennes exempel med PC och Mac ett intressant exempel eftersom 

undervisningssalar på det studerade universitetet saknade adapters för Mac även i den 

standardiserade utrustningen. Det kan dock vara så att när lärare bokar de interaktiva 

salarna förväntar de sig ett bredare teknikutbud än i en traditionell sal och lyfter därmed 

fram kritik mot avsaknade funktioner även om det inte är unikt för just den lokalen. Två av 

lärarna ställde sig mer positivt till den nya tekniken i salarna: 
 

“Till att komma till de höginteraktiva salarna där man har all 

teknisk utrustning och som inte än är använt till sin fulla grad har 

jag förstått det som, så det är lite roligare.” – Sara 

 

“Men jag menar, nog tror jag att man skulle kunna få till väldigt bra 

med övningar som baserades på tekniken. Men som sagt, jag vet nog 

mer teoretiskt att det kan vara bra än att hur man rent praktiskt 

skulle göra det.” – Petter 
 

Även om Sara och Petter uttryckte en positivare bild av tekniken i de interaktiva salarna var 

båda osäkra över den praktiska användningen. Båda antydde att det säkerligen fanns 

användningsområden som kunde gagna undervisningen men de saknade den faktiska 

kunskapen om teknikmöjligheterna för att precisera exakt vad det skulle kunna vara. 
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5.3.3 Effekten av interaktiva undervisningssalar 

Under våra intervjuer var det flertalet lärare som ifrågasatte om salar av denna typ verkligen 

förbättrade utbildningen för studenterna: 
 

“Jag försökte ju komma på något område för att använda de här 

salarna till. Vad kan vi, vad kan vi göra som faktiskt studenterna 

inte kan göra själva? Det handlar ju egentligen om samarbete, 

mycket. Vissa sorters samarbete, inte allt, men just så man har nån 

sorts, för att få igång diskussion. Då kan man fråga sig, behövs 

touchscreens för att få igång en diskussion?” – Robert 

 

“Men jag vet inte, vissa utbildningar bedriver väl sin verksamhet, 

vissa kanske tycker det är alldeles utmärkt. Dem kanske inte har 

mer material, dom kanske sitter i klassrumsuppställning. Då 

fungerar det. Men samtidigt kan jag inte förstå skillnaden. Det 

måste ju funka lika bra i en gammal sal om man sitter i 

klassrumsuppställning och... Jag vet inte vad förbättringen skulle 

vara då om man sitter som vanligt.” – Linda 

 

“Jag vet inte men vad är det som är nytt egentligen i dom här nya 

salarna?” – Birgitta 

 

“Men exakt hur många som kommer använda dom på det sättet 

[gruppdiskussioner, författarnas anm.] och om studenterna 

verkligen vill ha det här. För att om jag bara går till egna 

utvärderingar så är det ju oftast dem här mer traditionella 

formerna. En salsföreläsning som är uppstrukturerad och går 

igenom begrepp på ett ordentligt sätt är oftast det som är mest 

uppskattat. Så att jag är väl lite så här tveksam att får man ut 

tillräckligt av det här“ - Petter 
 

Likt tidigare citat där lärarna inte var helt säkra på hur salarna skulle användas och hur de 

skiljer sig från de gamla salarna upplever vi här att detta står i relation till ovanstående citat 

där många lärare undrar om investeringar av denna typ verkligen ger önskad effekt. 

Avsaknaden av denna vetskap var något som Robert ansåg särskilt viktigt att åtgärda för att 

få fler lärare att pröva använda de interaktiva salarnas funktioner: 
 

“Användningsområdet måste komma först. Det måste synas att det 

faktiskt ger något, att det blir bättre för lärarna och för studenterna, 

framförallt studenterna. Men det måste på något sätt bli bättre och 

det är det man måste försöka hitta. Och det krävs tid, det krävs att 

det läggs resurser på det. Det kommer alltid vara några eldsjälar 

som experimenterar oavsett för att det är kul, men för att det ska få 
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större genomslag så måste man lägga mer pengar på det tror jag, 

eller tid, som egentligen är pengar.” – Robert 
 

Endast en av lärarna hade varit delaktig i utformningen av salarna, men även denna lärare 

var tveksam om effekten av hennes åsikter: 
 

“Då var det sådana här post-it lappar man fick sätta upp på tavlor, 

ganska många lärare från olika institutioner och så, ja något som är 

viktigt... ja att det är bra ljus, att man ser varandra, det är lätt och 

finns tavlor och bilddukar på olika änder av rummet och att det, 

tekniken fungerar bra så här. Fick man ha synpunkter på. Någon 

slags brainstorming, det här jag var på. Men om det riktigt... vad 

den hade sen för funktion... delvis var det för att inventera ett behov 

som fanns när man utformade salarna.” – Linda 
 

En av lärarna upplevde också att förändringar av denna typ var dåligt förankrade hos lärarna 

och att det mestadels verkade vara ett beslut från universitetsledningen: 
 

“Ja alltså ibland känns det som att ehh... jag vet inte riktigt, exakt 

hur behovet ser ut och vad... vilken analys av det. Utan det är ju mer 

en ide som man får känslan av att det kommit uppifrån, man har 

bestämt sig att det ska vara läranderum eller vad det kallas.” – 

Petter 

5.3.4 Fysiska begränsningar 

Flera informanter kritiserade hur en av de interaktiva undervisningssalarna var designad, 

detta handlade om hur en pelare var placerad precis där läraren skulle stå och föreläsa: 
 

“Och den [Undervisningssalen, författarnas anm.] är ju trevlig men 

när man står och föreläsningar är det lite... bland annat en stolpe 

mitt i, mitt i rummet som gör att man får så här välja att prata åt 

ena gruppen, så får man kliva lite åt sidan och prata med andra 

gruppen.” – Petter 

 

“Jag tror att 555 kommer man inte vilja vara i över huvud taget 

eftersom det är en stor pelare där som stör jättemycket.” – Birgitta 

 

“Jag har själv suttit nån personaldag och satt på sidan och någon 

gång var det en stolpe för som skymde. En sorts pelare så hamnade 

man bakom den så såg man inte den som stod där, eller man såg 

inte läraren. Det vart lite konstigt.” – Linda 
 

Även om denna pelare är unik för just denna sal kan denna pelare ändå ha en inverkan på 

lärares generella uppfattning av interaktiva miljöer, eftersom denna sal är det första intryck 
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många lärare får av interaktiva miljöer. Pelaren i sig påverkar även interaktionen med 

informationstekniken i och med att den skymmer delar av klassrummet där skärmar är 

belägna.   
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6. Teorianalys 

I detta kapitel kommer vi att applicera TAM på de kategoriserade intervjusvar som vi har 

presenterat. Detta för att skapa en struktur och hjälpa läsaren att förstå de faktorer som 

påverkar lärarnas acceptans och interaktion med informationsteknik. Därefter kommer vi att 

använda de variabler som identifierats med hjälp av TAM och placera dessa i Engelströms 

modell av aktivitetssystem. Detta i syfte att visa på de motsättningar som externa variabler i 

TAM skapar och hur dessa motsättningar påverkar lärarnas upplevelser av interaktionen 

med de interaktiva miljöerna samt hur detta är kopplat till undervisning. Hur teorierna 

kommer att kombineras kan ses i figur 3. 

6.1 TAM 

6.1.1 Externa variabler 

Med externa variabler avses de faktorer som läraren redan måste förhålla sig till vid möte 

med ny informationsteknik och utgör de variabler som kan ha en påverkan på användbarhet 

och användarvänlighet.  

En variabel som återkom var den utbildning som lärarna mottagit angående användning 

av de interaktiva salarna. Denna utbildning, om de ens mottagit någon, ansågs kort och 

lärarna upplevde inte att utbildningen var tillräcklig för att till fullo kunna använda 

undervisningssalarnas funktioner. 

 Användningen av undervisningssalarnas funktioner påverkas även av de direktiv lärarna 

erhåller gällande undervisningens utformning. Både i fall av institutioners egna direktiv 

likväl som beslut om kursinnehåll samt nationella utbildningsmål. 

 Vidare var det fysiska utrymmet och möbleringen variabler som nämndes flertalet 

gånger. Lärarna upplevde att de hjul som möblerna hade var positiva men upplevde inte att 

tillräckligt utrymme fanns i salarna för att kunna möblera om på ett smidigt sätt. Endast när 

lärarna undervisade för mindre studentgrupper upplevdes detta vara möjligt. Pelaren som är 

stationerad längst fram i den stora undervisningssalen ansågs även skymma sikten för delar 

av studentgruppen likväl som för läraren. Utöver detta ansågs de små borden i två av 

undervisningssalarna ofunktionella i de fall studenterna hade mycket studiematerial med sig 

till lektionen. 

 Även den powerpointnorm som beskrivits tidigare kan anses vara en extern variabel i och 

med att lärarnas uppfattning om hur de vill bedriva sin undervisning påverkar deras 

uppfattning av de interaktiva undervisningssalarna. Det vill säga om salarna är lämpade för 

den aktuella undervisningen eller om andra alternativ anses passa bättre. 

 Till yttermera är även lärarnas uppfattningar om hur studenter bör uppträda en extern 

variabel. Denna faktor har vi valt att benämna som studentnormen. När lärare har en viss 

uppfattning om hur arbetsdelningen bör ske mellan studenter och lärare får detta en 

inverkan när lärare bedömer om studenter kan fullfölja sin roll i dessa salar. 

6.1.2 Användarvänlighet 

Användarvänligheten i detta fall behandlar användandet av hela salen, det vill säga hur 

människor, teknik och fysisk miljö kan samverka. Det är således inte begränsat till teknik och 

gränssnitt i teknik. 
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Flertalet lärare har upplevt det svårt att använda undervisningssalarnas skärmar, dels att 

få bild från skärmarna men även att ansluta studenters (Mac)datorer. Som tidigare nämnt är 

adapters ingen standardutrustning på det universitet vi studerat. De undervisningssalar vi 

studerat ämnar dock underlätta för interaktion från studenternas sida och när salarna saknar 

teknisk utrustning för detta motverkas detta syfte. 

 Ytterligare en faktor som påverkar användarvänligheten i dessa salar är det faktum att 

undervisningssalarna inte lever upp till den specifikation de är angivna för. Lärare kan boka 

en sal för en viss gruppstorlek för att sedan upptäcka att salen har svårt att rymma alla 

personer på ett bekvämt sätt. Därtill flyttas bänkar och stolar mellan salar vilket ytterligare 

minskar användarvänligheten eftersom lärare måste säkerställa att alla möbler är på plats. 

 Det faktum att lärarna inte fått tillräcklig utbildning på salarnas funktioner tycks ha en 

inverkan på salarnas uppfattade användarvänlighet eftersom lärare fått prova sig fram själva 

och detta har skapat frustration när teknik inte fungerat. 

Vidare har möblernas utformning en inverkan på användarvänligheten. Exempelvis har 

lärarna riktat kritik mot att en sal har högre bord med pallar utan ryggstöd vilket kan vara 

obekvämt att sitta på under en längre tid. Därtill upplevs borden i vissa salar vara för små och 

detta anses begränsa användarvänligheten i rummet. 

6.1.3 Användbarhet 

Med användbarhet avses här den uppfattade förbättring en viss teknik kan ge, detta 

innefattar uppfattningen av hur de interaktiva undervisningssalarna förbättrar lärarens 

undervisning och sedermera studenters lärande. 

Som intervjusvaren visade existerar en tveksamhet bland lärarna om salarna faktiskt 

bidrar till att förbättra undervisningen. Vissa lärare menade att det eventuellt kunde ge 

positiva effekter men lärarna var osäkra på exakt hur dessa effekter kunde uppnås. En 

intressant aspekt av detta är att vissa lärare anser att det finns positiva effekter men inte i den 

undervisning de personligen bedriver. Framförallt kan lyftas att en lärare som oftast använde 

en traditionell klassrumsuppställning ansåg att de interaktiva salarna var speciellt väl 

lämpade för gruppdiskussioner men själv sällan använde denna metod. En annan lärare som 

använde gruppdiskussioner ansåg att salarna förmodligen skulle fungera bättre i en 

traditionell klassrumsuppställning men var dåligt lämpade för gruppdiskussioner. Robert 

beskrev denna motsägelse där han ansåg att mer resurser måste läggas på att undervisa 

lärare om effekterna från användning av de interaktiva salarna. Utan att förtydliga dessa 

kommer lärarna inte ta steget till att använda undervisningssalarnas funktioner trots en 

positiv inställning. 

 Det faktum att lärare ofta använder Powerpoint för sina föreläsningar har också en 

inverkan på den uppfattade användbarheten. När en projektor endast byts ut mot en skärm 

blir förändringen liten och skillnaden i uppfattad användbarhet mellan de interaktiva salarna 

och de traditionella salarna blir liten. 

6.1.4 Beteendeintention 

Beteendeintentionen är det sammanvägda resultatet av användbarhet och användarvänlighet 

och ger en indikation på hur troligt det är att läraren kommer att vilja använda de interaktiva 

salarna. 
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Efter att ha analyserat informanternas intervjusvar kan vi konstatera att 

beteendeintentionen för systemet pekar på en låg användning av undervisningssalarnas 

funktioner. Vissa av lärarna upplever knappt någon skillnad på det interaktiva och de 

traditionella salarna medan andra upplever de interaktiva salarna som rena hinder i 

undervisningen. Således tycks det finnas en generellt låg beteendeintention hos de flesta 

lärare. Vidare kan tveksamheter om salen verkligen rymmer det angivna antalet studenter 

påverka beteendeintentionen. 

 Det faktum att lärare saknar utbildning i hur salen ska användas kan även anses ha stor 

påverkan på beteendeintentionen. Detta eftersom att lärarna, som Petter beskrev, i större 

utsträckning vet att interaktiva miljöer kan vara bra i teorin men de besitter inte kunskapen 

att praktiskt utnyttja de möjligheter som miljöer av denna typ skapar  

6.2 AT 

Vi har nu presenterat de faktorer som påverkar systemanvändningen och med detta 

identifierat ett antal externa faktorer. För att ytterligare illustrera hur dessa faktorer påverkar 

lärarnas upplevelser av de interaktiva undervisningssalarna kommer vi att placera dessa i en 

aktivitetstriangel. Med hjälp av denna aktivitetstriangel kommer vi sedan identifiera två 

motsättningar som uppstår i lärarnas användande av interaktiva undervisningssalar samt 

faktorer som påverkar denna interaktion. Vi kommer även att argumentera för hur dessa 

motsättningar och faktorer är sammanlänkade och hur de påverkar lärares upplevelser. 

6.2.1 Externa variabler i AT 

 

Figur 4. Externa variabler applicerade i AT 
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Som det framgår av figur 4 har vi placerat de externa variabler vi tidigare identifierat i AT. 

Eftersom studien hela tiden utgått från läraren och dennes erfarenheter placeras denna också 

som subjekt i triangeln. Den interaktiva undervisningssalen med alla dess funktioner utgör 

det medierande verktyg läraren använder sig av. Läraren interagerar med 

undervisningssalarnas möblering och informationsteknik och försöker forma 

undervisningen, som är lärarens objekt i aktivitetstriangeln, med hjälp av studenterna och 

sina egna kunskaper om undervisningssalarnas funktioner. Under regler har vi placerat de 

direktiv och normer som identifierats, dessa har en inverkan på hur lärare kan och vill 

använda de interaktiva utbildningsmiljöerna. I denna kategori har vi även placerat 

utbildning. Detta eftersom den utbildning lärare mottagit, eller för den delen saknar, av att 

använda salarna också har en påverkan på lärares vilja och möjligheter att utnyttja 

undervisningssalarnas funktioner. En ökad kunskap i undervisningssalarnas 

användningsområde öppnar för fler medierande möjligheter. Till sist återfinns här även den 

studentnorm som råder, det vill säga uppfattningen om vad som utgör en idealstudent. 

Omgivningen utgörs av de studenter som deltar i undervisningen, de undervisande lärarna 

samt beslutande organ. Begreppet beslutande organ syftar till de organ som beslutar 

huruvida utbildning ska erbjudas lärare om användandet av de interaktiva salarna. Därtill 

tillkommer även organ som beslutar om direktiv, likt val av undervisningsmetod inom en 

kurs eller ett program. Det innefattar även exempelvis beslut om utbildningsmål som tas på 

nationell nivå. Skälet till att vi valt att gruppera dessa beslutsfattare under en term är att det 

underlättar förståelsen av analysen. Samtidigt som vi inte anser att utpekandet av vilket 

beslutande organ som ansvarar för exempelvis ett specifikt direktiv är relevant för analysen 

av direktivets påverkan på lärarens användning och interaktion med den interaktiva 

utbildningsmiljön. I arbetsdelningen har vi placerat de tre identifierade aktörerna med deras 

respektive arbetsuppgifter i aktivitetssystemet. Lärares roll är som undervisare, studenter 

som studerande och den sista aktörsrollen är de beslutande organen som beslutar om 

utbildningsfrågor. 

6.2.3 Motsättningar 

Vi har nu applicerat de externa variabler vi identifierade i TAM i AT. Vad som ska kommas 

ihåg är att den modell av AT som vi valt att använda oss av inte nödvändigtvis är den enda 

modellen som kan representera aktivitetssystemet utan det går att utgå från andra subjekt i 

modellen. Eftersom denna studie utgår från lärarens upplevelser fann vi det vara mest logiskt 

att utgå från läraren. 

Vi kommer nedan presentera de motsättningar vi identifierat som centrala för våra 

forskningsfrågor. Det fanns tendenser till ytterligare motsättningar och läsaren kan 

säkerligen hitta fler än de vi presenterar. Det är dock dessa vi vill framhålla och som vi anser 

mest vitala. Vad som bör understrykas vad gäller motsättningar är det faktum att 

motsättningar inte enbart ska förstås som något negativt utan som en drivkraft som utvecklar 

systemet. 

6.2.4 Motsättning om undervisningsformer 

Powerpointnormen skapar motsättning inom sin nod. Eftersom det är en etablerad form av 

undervisning och det faktum att den är så pass dominerande gör att alternativa 
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undervisningsformer får svårare att få gehör. Samtliga informanter pekade ut denna 

undervisningsform som en rådande praxis. Även om de själva föredrog att inte använda sig 

av Powerpoint identifierades det ändå mer som ett faktum att det i många sammanhang 

skulle användas. Den rådande studentnormen där den ideala studenten beskrivs som aktiv i 

bemärkelsen att denne ställer frågor vid föreläsningar och inte i form av exempelvis aktivt 

arbetande med sina medstudenter stärker denna bild. Powerpointnormen orsakar ytterligare 

en motsättning som får större vikt på lärarnas upplevelser vid interaktion med de interaktiva 

undervisningssalarna och den informationsteknik de innehåller. 

6.2.5 Motsättning mellan objektet och verktyget 

Denna motsättning är mellan det objekt läraren har och det verktyg denne använder sig utav. 

Alltså mellan användandet av de interaktiva undervisningssalarna och den undervisning 

läraren ämnar bedriva. Detta visar sig genom att verktyget inte uppfattas bidra till lärarens 

objekt. Powerpointnormen som identifierades i det empiriska materialet visar en motsättning 

där lärarna föredrar att i första hand genomföra en föreläsning genom katederundervisning i 

stället för andra undervisningsformer. Detta förändrar lärares interaktion med de interaktiva 

undervisningssalarna. Lärarna försöker forma den interaktiva undervisningsmiljön efter den 

förutbestämda undervisningsmetoden. De intervjuade lärarna upplevde antingen att de 

interaktiva undervisningssalarna försvårade undervisningen eller att den inte hade en 

nämnvärd påverkan över huvud taget. Undervisningen utfördes ändå i enlighet med tidigare 

undervisning i klassiska undervisningssalar. Detta sker i stället för att utnyttja 

undervisningssalarnas medierande möjligheter till att forma ett objekt som kan åstadkomma 

ett likvärdigt utfall. Med andra ord bedriva en annan typ av undervisning och ändå 

möjliggöra studenters inlärning av ämnet. Interaktionen med den interaktiva 

undervisningssalen och dess funktioner begränsas därmed av den förutbestämda 

undervisningsformen där kraven endast ligger på undervisningssalens möjligheter till 

utförandet av exempelvis en Powerpointpresentation. Eventuella funktioner som det ökade 

utbudet av informationsteknik i salarna medger går därav till spillo och förblir outnyttjade. 

Dessa funktioner kan då snarast upplevas hindrande för lärarens arbete och göra procedurer 

onödigt komplicerade. 

 Denna motsättning återkommer även i informanternas svar gällande salarnas inredning 

där möbleringen ansågs hindra utförandet av den klassiska katederundervisningen. Den 

fysiska miljön upplevdes för trång och innehålla element som stör undervisningen. Ett 

exempel på detta var den pelare som blockerade sikten för delar av studenterna vid 

användandet av två skärmar i en av undervisningssalarna. Vid en undervisningsform där 

fokus inte behöver ligga på en föreläsare vid den delen av salen skulle detta problem 

eventuellt inte uppstått. Exempelvis vid arbete i flera grupper som sedan redovisar sitt 

resultat utan att ställa sig framme vid pelaren. Motsättningen mellan det förutbestämda 

objektet och interaktionen med de interaktiva undervisningssalarna orsakar därmed en 

separering mellan den fysiska miljön och tekniken. Möbleringen anses försvåra användandet 

i enlighet med den traditionella undervisningen i stället för att möjliggöra andra 

interaktioner med informationstekniken. Men det ska även noteras att lärarnas interaktion 

med de interaktiva salarna och dess informationsteknik i vissa fall hämmats av en ovetskap 

om undervisningssalarnas utformning och funktioner. Vilket kan leda till planerade 
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undervisningsmetoder som begränsas av fysiska hinder likt pelaren i en av 

undervisningssalarna. Önskan om flexibilitet kommer i detta läge med en kostnad där 

lärarna kan tvingas till merarbete för att kringgå de hinder som den rådande infrastrukturen 

medför. Etablerade undervisningssätt, rummens storlek och studentantalet är exempel på 

kontextuella faktorer som inte alltid passar den ideala bilden av flexibla undervisningssalar 

som ska öppna en mängd av möjligheter för läraren att använda de teknologiska 

funktionerna. 

6.2.6 Andra påverkande faktorer 

Lärarna har relativt låg utbildning i att använda de interaktiva lärosalarna. En effekt av detta 

är att lärarna använder de lärometoder de är bekväma med. Detta leder till att det skapas få 

incitament att testa olika funktioner i undervisningssalarna på något annat sätt eftersom 

läraren inte vet vad denne ska förändra. Det faktum att de saknar utbildning för detta gör 

också läraren tveksam om ett förändrat lärosätt förbättrar studenternas resultat. Den 

utbildning som lärarna tagit del av har också framförallt behandlat hur teknisk utrustning 

fungerat men den har inte gett förslag på alternativa metoder för undervisning eller hur 

tekniken kan kombineras med möblemang. Således inspirerar inte utbildningen läraren till 

andra metoder utan hjälper endast denne att applicera en etablerad metod i en ny miljö. 

Denna brist på utbildning leder till att tidigare nämnda motsättningar förstärks 

ytterligare. Detta eftersom att läraren söker få verktyget att fungera med ett förutbestämt 

objekt i och med att läraren inte har den utbildning som skulle behövas för att formulera ett 

nytt objekt som medieras av verktyget på ett bättre sätt. När sedan inte interaktionen med de 

interaktiva salarna passar den utvalda undervisningen upplevs salarnas användarvänlighet 

och användbarhet låg vilket minskar viljan att använda de interaktiva salarna och dess 

informationsteknik ytterligare. Således förefaller det att utbildning av lärarna både gällande 

den teoretiska och praktiska användningen av undervisningssalarnas funktioner samt dess 

effekter på studenters lärande skulle motverka den motsättning som beskrivits mellan objekt 

och verktyg. Det skulle även höja den uppfattade användarvänligheten och användbarheten 

vilket skapar ökade intentioner att interagera med undervisningssalarnas funktioner. 

Lärarna har ett antal direktiv att förhålla sig till, vissa institutioner har riktlinjer för hur 

undervisningen ska bedrivas medan samtliga lärare måste följa de kursplaner som finns. 

Dessa direktiv kan ha en påverkande faktor på hur lärare upplever användningen av de 

interaktiva undervisningssalarna. Många kurser kan exempelvis fortgå i ett högt tempo som 

inte ger lärare utrymme att pröva nya utbildningsmetoder. Eftersom antalet lärartimmar är 

begränsat vill läraren också försäkra sig om att dessa timmar är givande för studenterna. Det 

kan även handla om att vissa lärare måste utbilda efter en viss pedagogisk metod och 

lärarens förmåga att interagera med tekniken i denna undervisning kan visa sig svår när 

läraren har liten kunskap om hur den fungerar och vad den kan bidra med. Lärarnas ibland 

bristande möjlighet att påverka de beslut som tas i utbildningsfrågor likt utformandet av nya 

undervisningssalar kan motverka den känsla av delaktighet som kanske behövs för att skapa 

en positiv inställning till användandet av salarna i sig. I stället förväntas lärare utnyttja de 

nya funktionerna och anpassa undervisningsformer som troligtvis inte är utformade för 

denna typ av miljöer.  
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7. Sammanfattning teorianalys 

Genom att kombinera TAM och AT har vi i vår teorianalys funnit att utbildning i 

undervisningssalarnas användning och dess effekter tycks ha en stor inverkan på lärarnas 

upplevelser av de interaktiva salarna. Vidare har vi funnit att normer för hur utbildning ska 

bedrivas verkar ha en inverkan på inställningen till andra utbildningsmetoder vilket påverkar 

interaktionen med de interaktiva undervisningssalarnas funktioner.  

Lärarna upplever att de interaktiva undervisningssalarna i sin helhet har en låg 

användarvänlighet. Det handlar dels om svårigheten att möblera om salarna eftersom dessa 

anses för trånga men även om problem med att använda den informationsteknik som finns 

installerad i salarna. Den fysiska möbleringen och informationstekniken upplevs inte som 

samarbetande verktyg utan som separata entiteter. Vidare upplever lärarna inte att de 

interaktiva lärosalarna över huvud taget påverkar deras undervisning, alternativt påverkas 

den negativt genom svårigheter att använda salarna. Lärarna försöker framförallt applicera 

traditionella metoder såsom katederundervisning vilket får till följd att de funktioner som 

dessa salar erbjuder mer upplevs som distraktionsmoment snarare än bidragande till 

undervisningen. 

Utbildning i hur de interaktiva lärosalarna kan användas anses vara otillräcklig eller 

obefintlig. Flertalet lärare hade inte klart för sig vilka funktioner som ingår i dessa salar. 

Följden av detta är att salarnas funktioner inte utnyttjas samt att tekniska svårigheter 

uppstår vid interaktion med informationstekniken vilket sänker den uppfattade 

användarvänligheten. 

De intervjuade lärarna hade inte heller klart för sig om eller hur dessa interaktiva salar 

producerar ett bättre resultat i undervisningen av studenter. Flertalet är tveksamma om 

dessa salar ger ett bättre slutresultat än de traditionella undervisningssalarna. Bristen på 

utbildning gällande effekten på studenters lärande som en utökad interaktion med de 

interaktiva salarnas funktioner orsakar medför därigenom en låg uppfattning om 

undervisningssalarnas användbarhet, vilket påverkar intentionen att interagera med de 

tekniska funktionerna negativt. 
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8. Diskussion och slutsatser 

De frågor vi ämnade svara på i denna studie var hur universitetslärare upplever interaktionen 

med interaktiva utbildningsmiljöer samt vilka faktorer som går att identifiera som påverkar 

lärarnas upplevelser av att interagera med de interaktiva miljöerna. 

Den studie vi genomfört tyder på att introduktionen av interaktiva utbildningsmiljöer inte 

är helt okomplicerad. Bland annat existerar normer bland lärare som påverkar hur salarna 

används samt även en viss skepsis mot undervisningssalarnas faktiska effekter vilket minskar 

lärares angelägenhet att använda de interaktiva salarnas funktioner. Vidare hade lärare 

mottagit väldigt liten utbildning i salarnas användande rent tekniskt men även pedagogiskt. 

Denna studie bidrar vidare med att tydliggöra vikten av att analysera och använda 

interaktiva undervisningsmiljöer som en helhet där samtliga delar samverkar i den aktuella 

kontexten. Människan, informationstekniken och det fysiska rummet är i samspel vid 

användning av dessa miljöer. Lärarna i studien behandlade inte de interaktiva klassrummen 

på detta sätt utan särskiljde på teknologin, rummet och deras egna arbetssätt. Detta orsakade 

en paradox där lärare vill använda undervisningssalarnas funktioner men väljer bort eller 

lågprioriterar utbildning i dess användning på grund av starkt etablerade 

undervisningsmetoder. I denna studie når vi även slutsatsen att utan förankring i lärarkåren 

med delaktiga lärare  i utvecklingen i denna typ av undervisningsmiljö är utbildning av lärare 

i rummens funktioner och dess effekter på studenters lärande nödvändig för att öka den 

uppfattade användarvänligheten samt användbarheten. Detta anser vi kommer leda till en 

ökad användning av de interaktiva rummens funktioner.  

I detta kapitel kommer vi att utveckla hur bristen på utbildning av lärare går att koppla an 

till den relaterade forsknigen. Vi kommer därefter att diskuttera hur design och teknik 

påverkar lärares uppfattningar av salarna och hur detta kan kopplas till tidigare studier. Till 

sist kommer en avslutning med våra personliga reflektioner från denna  studie.  

8.1 Utbildning av lärare 

Vår studie tycks styrka de slutsatser som Prestridge (2011) dragit angående att lärare inte 

kommer att förändra sina undervisningssätt bara för att de har en hög grad av kompetens 

inom användandet av informationsteknik. Vår studie visar att lärare inte upplever att de har 

förändrat sitt undervisningssätt i deras användande av de interaktiva miljöerna. Detta 

medför att implementationen av informationsteknik i undervisningssalarna och de utökade 

funktioner som detta innebär riskerar gå förlorat när dessa inte utnyttjas av lärarna i deras 

arbete. Vi vill däremot göra ett tillägg till Prestige (2011) slutsatser. Specifikt att en ökad 

kompetens om informationsteknikens funktioner ger en ökad upplevelse av 

användarvänlighet, vilket i sin tur är en del i den påverkan som kan få lärare att förändra sina 

arbetssätt och därigenom interaktion med informationstekniken i undervisningssalarna. 

Användarvänligheten är däremot, likt vår teorianalys beskriver, underordnat 

användbarheten vilket kan förklara Prestiges slutsats ifall användarvänligheten inte ansågs 

hög nog för att kompensera avsaknad av upplevd användbarhet.  

I vår teorianalys gick det att härleda att bristen av utbildning i de interaktiva 

undervisningssalarnas funktioner orsakade en uppfattning om låg användarvänlighet hos 

lärarna. Avsaknaden av kunskaper stämmer således överens med Cleggs (2000) studie där 
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universitetslärares kunskaper inom IKT innehöll brister. Detta trots att Cleggs studie 

utfördes för 14 år sedan och IKT är mer utbrett i nuläget. Således kan vi i vår studie 

konstatera att dessa problem återkommer även idag vilket kan anses vara ett intressant 

resultat.  

Lärare vi intervjuat ansåg också att de mottagit låg utbildning och medgav även att de i 

vissa fall valt bort möjligheten till utbildning av dessa undervisningssalar. Detta resultat 

samstämmer med Mumtaz (2000) studie där lärares kompetensutbildning endast 

genomfördes i mån av tid och därmed fick låg prioritet. 

Utöver detta framgick även en ovilja att bryta traditionella mönster gällande utformning 

av olika undervisningspass. En följd av detta blir den motsättning som identifierades i 

analysen med AT. Lärarna försöker forma undervisningssalarna efter en förutbestämd 

undervisning i stället för att använda salarnas medierande funktioner för att forma 

undervisningen. När sådana uppfattningar existerar bland lärare tappar man således en 

funktion med salarna, det vill säga deras flexibilitet. Detta stämmer också överens med 

Ertmer & Ottenbreit-Leftwich (2010) som hävdar att lärarna måste vara övertygade om att en 

annan undervisningsmetod kommer att underlätta elevernas inlärning för att implementera 

detta arbetssätt. Detta går att härleda till lärarnas frågeställning om salarna faktiskt tillför 

något nytt eftersom undervisningen i de flesta fall utförs likt den alltid gjort trots att de 

interaktiva undervisningssalarna tillgodoser funktioner traditionella undervisningssalar 

saknar. Lärarnas osäkerhet över de interaktiva undervisningssalarnas effekter på studenters 

lärande som framkom i teorianalysen är en bidragande orsak till att interaktionen med 

informationstekniken inte förändras med de utökade möjligheterna. Detta är direkt kopplat 

till frågeställningen om vad salarna tillför i och med att de inte används till sin fulla potential. 

Detta kan också ställas i relation till de uppfattningar vi presenterade angående att lärare 

förstod att salarna kunde vara bra men de visste själva inte hur de skulle kunna utnyttja 

denna potential, således har de inte kunskap om andra undervisningsmetoder och kan 

därmed inte bli övertygade om att dessa skulle kunna innebära en förbättring. 

Det tycks existera ett flertal normer gällande undervisning i interaktiva 

undervisningsmiljöer och de positiva aspekter de medför. Inte sällan följs beskrivningar av 

interaktiva miljöer med ord som kreativitet, flexibilitet och modernitet. Frågan är vad detta 

har för påverkan på lärares inställning när förväntningar på deras arbete i dessa salar redan 

är satta. En bristande förankring i lärarkåren kan medföra ett motstånd och ovilja till 

förändringar vilket i sin tur motverkar interaktionen med informationstekniken i 

undervisningssalarna 

I denna studie uppgav lärarna en vetskap om att det teoretiskt kunde vara bra att använda 

de interaktiva undervisningssalarnas funktioner men de saknade kunskap om hur man 

praktiskt skulle gå till väga. Bristen av förankring i bland lärarna i utvecklingen av 

undervisningssalarna medför därav ett utökat behov av utbildning i de interaktiva 

undervisningssalarnas effekter för att främja lärares interaktion i det praktiska arbetet. 

Resultaten styrker Steels (2001) argumentation att lärare kan känna en press att integrera 

informationstekniken i arbetet men känner sig otillräckliga i det praktiska utförandet.  
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8.2 Design och teknik i samspel 

Lärare tycks inte uppfatta informationsteknik och den fysiska miljön som en enhet utan man 

talar dels om miljö och dels om teknik men sällan hur dessa kan samverka med varandra. Att 

få lärare att tänka på dessa som en enhet kan ta lång tid eftersom det i nuläget endast är ett 

fåtal undervisningssalar som är utrustade med denna typ av informationsteknik. Vidare har 

kurser sällan sina sammankomster i samma undervisningssal under hela kursen. Detta 

resultat samstämmer med Bödker & Klokmose (2011) som menar att artefakter samverkar 

med varandra men lärarna tycks inte vara medvetna om denna effekt utan de tenderar att 

fokusera på ett område och hur just det området påverkar deras arbete. Lärarna tycks således 

uppfatta att de interagerar med en artefakt men är inte medvetna om hur andra artefakter 

påverkar denna interaktion. Detta kan eventuellt förklara den frustration lärarna upplevt när 

de sökt applicera sin traditionella undervisningsform i de interaktiva salarna. Trots att 

undervisningssalarna fungerat för Powerpoint har andra artefakter i rummet påverkat 

kontexten och lärarnas upplevelser har blivit annorlunda än i traditionella 

undervisningssalar.  

Således måste en djupare förståelse för alla artefakters samverkan i ett rum uppnås bland 

de som brukar rummet. Detta är ett relativt nytt koncept inom utbildning men finns djupt 

etablerat inom andra områden. Exempelvis kan en baskethall vara utformad på många olika 

sätt och de artefakter som finns där påverkar också om hallen är lämpad för match eller 

träning. Samma koncept tycks uppstå i dessa undervisningssalar där aktiviteten måste 

anpassas efter de förutsättningar som finns där. Artefakten likt en pekskärm existerar i 

samverkan med rummet och den kontext den ska användas inom. De interaktiva 

undervisningssalarnas fysiska inredning som i de flesta fall uppfattades som ett hinder för att 

integrera med informationstekniken av informanterna i denna studie måste användas i 

samverkan med rummets informationsteknik. Faktumet att rummet inte uppfattas som en 

helhet medför att lärarna inte frågar vad rummet skapar för möjligheter utan varför rummet 

hindrar specifika funktioner. I teorianalysen framgick det exempelvis att 

användarvänligheten uppfattades låg i och med att undervisningssalarnas utrustning inte 

passade den identifierade powerpointnormen. De intervjuade lärarna verkade således inte 

uppfatta undervisningssalarna och dess funktioner på detta sätt även om 

undervisningssalarnas utformning tycktes planerad i enlighet med Bannon & Kaptelinins 

(2012) argument om vikten av att designa produkter efter en kontextuell miljö och inte som 

separata entiteter. 

8.3 Avslutning 

Även om förändringar eventuellt kommer att ske med tiden tyder mycket från vår studie på 

att bättre utbildningsinsatser för lärare skulle få lärarna att utnyttja fler av 

undervisningssalarnas funktioner och därigenom förändra interaktionen med 

informationstekniken. Denna utbildning kan däremot inte endast handla om hur teknologin 

fungerar utan om hur lärprocessen kan förbättras när man integrerar informationsteknik i 

undervisning och vilka arbetsmetoder som kan vara lämpliga i en sådan kontext. Vidare bör 
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utbildning fokusera mer på hur lärare kan använda informationsteknik och den fysiska 

miljön tillsammans och hur dessa faktorer samverkar med varandra. 

 Vi anser att kopplingen mellan lärares uppfattningar om användning och interaktion med 

interaktiva undervisningssalar är av stor vikt för att förstå hur olika interaktioner med dessa 

undervisningssalar påverkar undervisning på olika sätt. Valet att använda två teorier i vår 

analys anser vi lyfter fram kopplingen mellan dessa på ett bra sätt. Denna studie kan däremot 

inte dra några slutsatser huruvida den praktiska undervisningen förändras vid interaktion 

med interaktiva undervisningssalar. TAMs ramverk beskriver kopplingen mellan intentionen 

att använda ett system och den faktiska användningen. Men som analysen i denna studie har 

visat är flera faktorer delaktiga i det slutgiltiga användandet. Även om intentionen är hög kan 

direktiv, bristande kunskap eller andra kontextuella faktorer påverka.  

Studiens begränsning medför att studenters upplevelser, likväl som förändringar i 

inlärning vid användande av interaktiva undervisningssalar, inte tas i aspekt. 

Kompletterande observationsstudier som analyserar den praktiska interaktionen med 

undervisningssalarna och dess informationsteknik skulle gagna en djupare förståelse för den 

faktiska påverkan denna typ av salar har på undervisningen. En sådan studie hamnar 

närmare det pedagogiska forskningsområdet vilket inte var fokuset i denna studie. Däremot 

anser vi att människa- dator interaktionen i undervisningssalar som beskrivs i denna studie 

påverkar undervisning och pedagogiska frågor. Fortsatta kvalitativa intervjustudier med 

studenter om deras upplevelser om interaktionen med de interaktiva miljöerna skulle också 

hjälpa förståelsen för dess påverkan. 

 Under studiens gång har vi slagits av känslan att det ligger en bakomliggande irritation 

över en upplevd norm att interaktiva undervisningsmiljöer förbättrar undervisningen. Många 

lärare verkar inte dela denna upplevelse och därför sätta sig själva i försvarsställning mot 

denna förändring. Det vore intressant att studera dessa tendenser och fokusera på lärares 

uppfattningar om skiftet inom skolväsendet mot interaktiva miljöer och vad deras åsikter är 

om sådana satsningar. Eftersom undervisningssalarna som studerades i denna uppsats var 

relativt nya och inte hade används under en längre tidsperiod av studiens informanter vore 

det av intresse att följa upp denna studie om några år för att undersöka om lärarnas 

uppfattningar har förändrats med tiden. Urvalets begränsningar gällande att endast 

samhällsvetenskapliga institutioner representerades medför även att framtida studier med 

fördel kan söka bredda urvalet för att försöka identifiera skillnader i uppfattningar mellan 

olika institutioner. 

 HCI forskningen har på senare tid uppmärksammat problematiken med att uppfatta 

teknologi utan relation till sin omgivning, där bland annat Kaptelinin och Bannons (2011) 

”Ecological Turn” är ett exempel. Vi hoppas att vi med denna studie lyft fram en del av den 

komplicerade mänskliga relationen i människa- dator interaktionen för lärande, samt att vi 

till viss del har förankrat de visioner och mål som skolväsendet har gällande interaktiva 

undervisningsmiljöer i lärarnas vardag. Denna studies perspektiv är bara en liten del i ett 

komplext system där människan, teknologin och det fysiska rummet måste granskas i dess 

samverkan och inte som separata entiteter. Det är en stor utmaning men vår förhoppning är 

att denna studie är ett litet steg i den riktningen.   
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Bilaga 1, Intervjuguide 

 

Inledande frågor 

Vilken institution tillhör du och hur länge har du jobbat där? 

 -Har du arbetat vid andra läroverk eller institutioner? 

Hur länge har du undervisat på universitetsnivå? 

 -Har du undervisat i andra sammanhang? 

Hur skulle du beskriva din användning av IT i vardagen? 

 -Beskriv ditt teknikintresse 

Hur ofta använder du de nya salarna 111-555 i *******huset? 

I vilken grad har du medverkat i utformningen av salarna? 

Vilken utbildning har du mottagit gällande användning av de nya salarna? 

 

Pedagogspecifika frågor 

Beskriv en typisk undervisning med dig som lärare? 

Vad är en bra studentgrupp enligt dig? 

 -Vilken arbetsdelning vill du se i klassrummet? 

Finns det direktiv över hur undervisningen ska bedrivas? 

 - Vad är dessa i sådana fall? 

Finns det några normer för hur undervisning ska bedrivas på universitetet? 

 - Vilka är dessa i sådana fall?  

 

Designspecifika frågor 

Vad är din uppfattning om de gamla salarnas utformning på universitetet och hur skiljer sig 

dessa mot de interaktiva salarna? 

 -Vad tycker du om de interaktiva salarnas inredning? 

Hur anser du att salarnas utformning påverkar utbildningen? 

 

Teknikspecifika frågor 

Vilka teknikmöjligheter skulle du vilja se i ett klassrum? 

Hur anser du att tekniken påverkar utbildningen? 

Vad tycker du om användarvänligheten i dessa salar? 

 

Vad är din inställning till att använda dessa salar i framtiden? 

Har du något övrigt att tillägga? 
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Bilaga 2, Mail till informanter 

Hej! 

 

Vi är två informatikstudenter på Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-

miljöer som för närvarande skriver vår kandidatuppsats. 

 

Vi kontaktar dig eftersom vi söker informanter till vår studie av interaktiva miljöer. Med 

detta menas att vi studerar de nya salar som finns i ******huset (111-555). Vår studie ämnar 

samla in uppfattningar från universitetslärare hur dessa salar påverkar lärarens 

undervisningsarbete. 

 

Vi har tagit del av bokningsscheman för salarna och kontaktat lärare med erfarenhet av att 

använda salarna i fråga. Vi skulle gärna vilja intervjua dig om dina erfarenheter. Om du är 

intresserad att hjälpa oss i vår studie och vill delge dina erfarenheter kring användning av de 

nya salarna får du gärna höra av dig till oss. Förslagsvis genom att svara på detta mail. 

 

Studien kommer givetvis att följa de forskningsetiska principerna och dina svar kommer att 

anonymiseras. 

 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss via telefon eller epost. Du kan 

även kontakta vår handledare om du har ytterligare frågor. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Anton Eriksmo  

***@*** 

07*-******* 

 

Johan Sundberg 

***@*** 

07*-******* 

 

Handledare: 

Eva Svedmark 

***@*** 


