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ABSTRACT 

 
I detta arbete har några pedagogers syn på ePLUS-skärmen granskats. 
ePLUS-skärmen är en speciell datorskärm som introducerats i skolan 
och som möjliggör en mer interaktiv datoranvändning. I denna under-
sökning har studerats om skärmen används i undervisningen, om under-
visningen har måst omorganiseras på grund av att skärmen används och 
huruvida pedagogerna anser att undervisningen blivit bättre eller sämre. 
 
Studien har en kvalitativ ansats och bygger på enkäter. Undersökningen 
har utförts i en skola som nyligen investerat i ePLUS-skärmar; enkäten 
som ligger till grund för studien har delats ut till samtliga pedagoger på 
skolan. 
 
Resultatet visar att samtliga respondenter har en mycket positiv syn på 
ePLUS-skärmen och denna syn har stärkts sedan införandet. Vidare upp-
levs arbetssituationen förenklad och lärarna upplever sig kunna arbeta 
mer effektivt med olika material. Andra fördelar som lyfts fram är bland 
annat att skärmen möjliggör ett mer individanpassat arbetssätt, att den 
inspirerar eleverna i deras lärande och sparar tid för pedagogen genom 
att material kan anskaffas samt bearbetas på ett smidigare sätt än tidiga-
re. Pedagogerna har därmed funnit flera användningsområden för        
ePLUS-skärmen men likväl anser de flesta att undervisningen inte för-
ändrats. 
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1 INTRODUKTION 
 
Fokus på informationstekniken i skolan har ändrats. Tidigare koncentrerades det på 
att få in tekniken i skolan; nu har man gått över till att inrikta sig mer på an-
vändningen utav den. Ser vi tillbaka på rapporten Informationsteknologin. Vingar åt 

människans förmåga (SOU 1994:118), vilken tog upp informationstekniken som nå-
got revolutionerande, märker vi att det fanns höga förväntningar på att dessa medier 
skulle stärka inlärningen hos eleverna. Idag ser vi genom forskningsresultat att resul-
tatet i skolorna inte blev riktigt som förväntat (Cuban 2001, sid. 14; Pedersen 1998, 
kap.9). Ett problem kan ha varit att det tidigare lagts mest fokus på att investera i ma-
terial, eftersom man trodde att resten skulle lösa sig, att pedagogiken skulle komma 
på köpet. Roger Säljö (2002, sid. 22) beskriver hur tekniken i sig inte är avgörande, 
vilket många trodde förut, det betydelsefulla är istället hur tekniken används av aktö-
rerna i verksamheten. Enligt Skolverkets 2002 års rapport avseende ett uppdrag till 

Statens skolverk om utvecklingen av användningen av informationsteknik i skolan 

(Skolverket, 2002) behövs det fokuseras mer på lärandet och användningen av in-
formationstekniken där lärande sker. Det går även läsa i publikationen E-learning 
Nordic 2006 att det bland annat saknas studier på om nya undervisningsmetoder upp-
stått (Ramböll Management 2006, sid. 3).  
 
En sammanfattning av resonemanget ovan tyder på att det bör vara av intresse att se 
närmare på användandet av den nya teknik som nu finns i skolorna. Denna rapport 
fokuserar på just ePLUS-skärmen som är ett, för många skolor, ganska nytt verktyg 
inom informationstekniken. Fokus läggs på hur pedagogerna känner för detta nya 
verktyg och hur de använder sig utav det. Arbetet tar även upp vilka fördelar re-
spektive nackdelar som pedagogerna anser att användandet av skärmen har. Orsaken 
till att jag valde att uppmärksamma just ePLUS-skärmen är att jag kommit i kontakt 
med den under min senaste praktikperiod. Det är endast ett fåtal skolor i Västerviks 
kommun där man har investerat i den här tekniken men de IT-ansvariga inom kom-
munens skolor har sedan en tid visat intresse för ePLUS-skärmen, vilket ytterligare 
stärker rapportens allmännytta. 
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2 BAKGRUND 
 
Bakgrunden inleds med valda citat ur läroplanen. Detta är relevant eftersom hela 
skolverksamheten vilar på den. Vidare beskrivs ePLUS-skärmen för att förtydliga 
hur detta hjälpmedel fungerar. Avsnittet som följer handlar om informationsteknik 
(IT) i allmänhet, hur den påverkar skolan och samhället i övrigt. Därefter diskuteras 
Internetanvändning eftersom ePLUS-skärmen i stor utsträckning används till att, 
gemensamt med eleverna, hämta material från Internet. Vidare berörs hur lärarnas 
yrke påverkas av informationsteknikens frammarsch i skolan. Bakgrunden avslutas 
med en diskussion av elevernas relation till informationstekniken (IT). 

2.1 Läroplanen, Lpo 94 
 
I läroplanen Lpo 94 (Utbildningsdepartementet 1994) finns stöd och råd för hur un-
dervisningen ska utvecklas. Här går även att läsa om den enskilda skolans utveck-
ling: 
 

Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot uppställda mål. Hu-
vudmannen har ett givet ansvar för att så sker. Den dagliga pedagogiska led-
ningen av skolan och lärarnas professionella ansvar är förutsättningar för att sko-
lan utvecklas kvalitativt. Detta kräver att undervisningsmålen ständigt prövas, 
resultaten följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. Ett 
sådant arbete måste ske i ett aktivt samspel mellan skolans personal och elever 
och i nära kontakt med såväl hemmen som det omgivande samhället. 

(Utbildningsdepartementet 1994) 

 
Det finns även mål och riktlinjer för elevernas utveckling. Ser man till dem ska lära-
ren bland annat: 
 

Utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tän-
kande, stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan, ge 
utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel, 
organisera och genomföra arbetet så att eleven 
-utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och ut-
veckla hela sin förmåga, 
-upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går 
framåt och 
-får möjlighet till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang. 

(Utbildningsdepartementet 1994) 

 
Läroplanen är det material som skolan ska följa men materialet kan tolkas på olika 
sätt beroende på vem som läser den. 

2.2 ePLUS-skärmen 
 
ePLUS-skärmen (IT Perspective, www.itperspective.se, hämtat: 08-11-19) är en in-
teraktiv skärm och används istället för en vanlig datorskärm. Den möjliggör inspel-
ning av genomgångar och att spara dem digitalt för senare vidareutveckling av mate-
rialet eller för att delge det till någon som varit frånvarande. Med hjälp av en projek-
tor kan man projicera det som visas på skärmen på en vit vägg eller duk. Sammanta-
get innebär detta att fler kan ta del av materialet.  
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Ser vi till hårdvaran, skiljer sig skärmen från en vanlig skärm. Istället för en mus an-
vänder man här en digital penna, som man även kan skriva och måla med direkt på 
skärmen. Skärmen går att vinkla så att lutningen känns bekväm för handleden och 
den är också tåligare än en vanlig skärm. Den kan inte bara integreras med en projek-
tor eller en dokumentkamera, utan även med en digital lupp eller ett elek-
tronmikroskop för att få ett bredare användningsområde. 
 
I mjukvaran finns programmet eTEAM, som möjliggör inspelning av en speakerröst. 
Rösten är sedan synkroniserad med det som visas på skärmen, vilket möjliggör en 
senare uppspelning, delning och kommunikation av materialet.  
 
Försäljarna har flera argument för att man ska använda sig av ePLUS-skärmen (IT 
Perspective, www.itperspective.se, hämtat: 08-11-19). Några av dessa tas upp här. 
Man behöver inte längre arbeta med armarna ovanför huvudet i oergonomiska, sta-
tiska arbetsställningar eller stå med ryggen mot klassen när man skriver. Man kan 
även ställa in skärmen och anpassa den efter sitt arbetsläge, stående eller sittande. 
Det är också enkelt att flytta ePLUS-skärmen och den kräver inte större plats än en 
vanlig datorskärm. För att skärmen ska fungera som en interaktiv skrivtavla behövs 
ingen specifik mjukvara, men med hjälp av mjukvaran eTEAM kan läraren spela in 
sin röst samtidigt som läraren projicerar skriftliga korrigeringar av till exempel ett 
prov eller en läxa. Enligt försäljaren kan sedan inspelningen skickas vidare till eleven 
via e-post. Skärmen minskar behovet av att eleverna antecknar under lektionen om 
det skulle vara önskvärt och den stimulerar istället aktivt tänkande och inlärning samt 
uppmuntrar engagerande diskussioner. Detta gör att eleverna kan fokusera mer på 
vad läraren säger vilket ger dem mer tid att ”ta in” information. Det är särskilt värde-
fullt för elever med inlärningssvårigheter. Använder sig läraren av skärmen vid en 
genomgång istället för att skriva på vita tavlan, kan anteckningarna från lektionen 
sparas i en fil. Att anteckningarna finns kvar i en fil i datorn möjliggör att dessa vid 
ett senare tillfälle kan repeteras, skrivas ut, spelas upp, eller skickas iväg. Läggs ma-
terialet ut på en hemsida eller skickas ut till eleverna kan föräldrar och frånvarande 
elever få tillgång till alla undervisnings- och lektionsanteckningar, vilket underlättar 
vid till exempel läxhjälp och även för sjuka elever att inte komma efter. 
 
Vad gäller eventuella nackdelar med ePLUS-skärmen finns det ingen dokumentation 
att utgå från. 

2.3 Informationsteknik 
 
Vad är informationsteknik? Innebörden kan tolkas på olika sätt. Information är data 
som har tolkats och förståtts av en människa. Ser vi till talet 10 blir det till informa-
tion först efter att ha satts in i ett sammanhang. Före dess uppfattas det endast som 
data (Rejås 2005). Informationsteknik förkortas till IT och detta brukar associeras 
med datorer och Internet. Men om vi ser till ordets egentliga betydelse står det för 
alla sätt som information kan förmedlas på (Johansson 1997, sid. 20). Ändå står IT i 
den här rapporten för en teknik som har med datorer att göra. Att denna teknik kom-
mer att ha en betydande roll i framtida utbildningssammanhang och att IT är ett me-
del som kan förändra bland annat arbetssätt, elev- och lärarroll råder det inga tvivel 
om (Jedeskog 1998, sid. 15-16). Emellertid är det inte lika givet vilken roll denna 
teknologi ska ha i klassrummet (Alexandersson m.fl. 2001, sid. 7). Dock har allt fler 
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lärare fått upp ögonen för hur man kan använda sig av informationstekniken vid oli-
ka presentationer i skolan (Skolverket 1999, sid.10). 
 
Det finns olika drivkrafter för att effektivisera IT-användningen i skolan. E-learning 
Nordic skriver att rektorer och lärare anser att ”lättillgänglig IT-utrustning” är den 
största drivkraften för att uppnå en större effekt av IT. Möjligheten att lyckas med en 
förändring ökar även då pedagogerna involveras (Hargreaves 1998, sid. 26) och allra 
helst bör önskemålen om förändringar komma från både pedagogerna och skolled-
ningen (a.a. sid. 26). 
 
Ser vi sedan till svårigheterna så finns det flera hinder för IT-användning i skolan. 
Enligt rektorer och lärare så anses de två största hindren för att effektivisera IT-an-
vändningen vara ”för lite utrustning i skolan” och att ”lärarna har inte tillräckliga 

IT-kunskaper för att kunna undervisa med IT” (Ramböll Management 2006, sid. 80). 
Det finns flera praktiska hinder mot användningen av IT. Jedeskog (1998, sid. 39) tar 
upp tid som en aspekt – lärare kan tycka att förarbetet är tidskrävande. Placeringen 
av datorerna är en annan aspekt – många skolor har en särskild datasal, vilket kan 
medföra att en mer spontan användning minskar. Det finns även ekonomiska aspek-
ter dit uppdateringar och reinvesteringar hör. Jedeskog (a.a., sid. 40) tar även upp de 
etablerade strukturer som kan finnas i en organisation. Av de psykologiska barriärer 
som lyfts fram är en del av dem starkt länkade till otillräckliga IT-kunskaper. Men 
om läraren känner sig trygg och säker i sin yrkesroll är chansen större att han/hon 
vågar vidareutveckla sitt arbetssätt med hjälp utav IT (a.a. 1998, sid. 41). 
 
Informationstekniken har även medfört förändringar i samhället i övrigt. Hargreaves 
(1998) benämner dagens samhälle ”det postmoderna samhället” och menar att detta 
kräver andra förmågor än tidigare för att en individ ska kunna bli en bra samhälls-
medborgare (a.a. sid. 64). Den ökade användningen av IT ställer krav på skolan att 
utbilda eleverna i att hantera IT-flödet. De behöver kunna sortera ut information, be-
arbeta den, göra egna val och prioritera (Johansson 1997). Den kritiska förmågan blir 
central och förmågan att skilja på saklig upplysning och reklam, vad som är trovär-
digt och vad som endast är uttryck för en parts intresse blir viktig och även hur man 
ska förhålla sig till den (Gustavsson 2002). Detta resulterar i att läraren, åtminstone 
delvis, håller på att få en ny roll i klassrummet; arbetsuppgifterna kommer att präglas 
bland annat av tillgången av datorer och möjligheten att söka information på ett enk-
lare och snabbare sätt än tidigare (Jedeskog 1998, sid. 104); detta beskrivs utförligare 
under rubriken lärarna & IT. 

2.4 Internetanvändningen i dagens samhälle 
 
Samhället utvecklas snabbt inom IT-området. Det syns även i World Internet Institu-
tes pressmeddelande Svenskarna och Internet 2008 (2008-10-21). Enligt pressmed-
delandet har 90 % av svenskarna över 18 år tillgång till Internet och användningen 
kryper neråt i åldrarna då hälften av alla våra femåringar har börjat använda Internet. 
Ett problem som lyfts fram är att ”man fastnar framför datorn” vilket i sig kan få en 
rad olika negativa konsekvenser så som att röra sig för lite 
(http://www.wii.se/content/view/134/32/lang,se/). Att användandet kryper nedåt i 
åldrarna kan även ses som positivt då det bland annat visat sig att informationssök-
ning på Internet lett till ökad läsförmåga hos barn (Enochsson 2007, s. 48). 
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Internetanvändningen påverkar också skolan. Internet används som en arena för olika 
möten och/eller för informationssökning och kunskapskälla (Almqvist 2005, sid. 39). 
När man nu har börjat använda Internet i många klassrum, har också tvivel om mora-
liska och vetenskapliga sanningar börjat spridas. Det beror på att det har skett en för-
skjutning från säkerhet till osäkerhet – man kan lätt hitta motstridiga och rivaliseran-
de information på Internet (Hargreaves 1998). Här behövs förmågan att sålla och kri-
tiskt granska material (Johansson 1997). Internet är ett nätverk som möjliggör inträde 
i ett globalt sammanhang (Hernwall 2003, sid.10) och det gäller att arbeta för positiv 
användning (Enochsson 2007). Då man tillsammans med eleverna upptäcker Inter-
net, surfar runt och finner roliga och intressanta sidor, grundläggs ett förtroende för 
fortsatta diskussioner om det eleverna senare stöter på ute på nätet (Erlandsson 
2006). Då hela vuxenväldens uttryck finns tillgängliga på nätet kan de som är ute och 
söker på Internet stöta på i stort sett vad som helst (Hernwall 2003, sid. 27). Att ele-
ver stöter på material som är olämpligt, så som olämpliga bilder med mera, är inte så 
konstigt med tanke på den hypertextstruktur Internet har. Texterna är inte uppbyggda 
linjärt (Enochsson 2007); texterna saknar en klar början och ett tydligt slut. Man kan 
säga att Internet består av hypertext, vilket innebär att det är uppbyggt av text som 
innehåller hyperlänkar. En hyperlänk är vad man kallar en koppling mellan en viss 
del av en text eller bild till en helt annan, men relaterad, text eller bild (Rejås 2005). 
Eftersom eleverna i skolan söker efter material på Internet behöver de kunskap i att 
hantera den information som de träffar på. 

2.5 Lärarna & IT 
 
Samhället förändras och så gör även lärarens roll i klassrummet (Jedeskog 1998, sid. 
104). Egidius skriver i Pedagogik för 2000-talet (2006, s. 176) att lärarens roll mer 
och mer kommer att övergå i att handleda, inspirera och vägleda eleverna. Liknande 
åsikter tas även upp av Jedeskog (1998, sid. 104); han skriver att det är eleverna själ-
va som ökar sitt kunnande med hjälp av läraren. Förändringar sker på olika plan och 
införandet av IT i skolan kan bidra till en förändrad undervisning i de fall lärarna ar-
betar för det (Egidius 2006, sid. 176). Jonas Almquist (2002) skiljer på två separata 
förhållningssätt som kan finnas hos lärarna. Å ena sidan kan lärarna anse att tekniken 
är åtskild från den mänskliga kontrollen, å andra sidan de se det som ett fenomen 
vars utveckling vi kan påverka (a.a., sid. 91). Här ligger det en utmaning i att ha en 
väl utarbetad tanke bakom införandet av ny teknik just för att tekniken i sig inte ska 
styra undervisningen (Erstad 2002, sid. 210). Att sedan utvärdera sitt arbete blir vik-
tigare med tanke på att då läraren väljer ett visst användningssätt, innehåll och ar-
betssätt väljs samtidigt de andra alternativen bort (Almquist 2002, sid. 91). 
 
Hur införandet av IT i skolan har mottagits av lärarna har varierat. Då ett nytt hjälp-
medel etableras i skolan bör man se det som ett långsiktigt projekt (Nissen, Riis & 
Samuelson 2000) men Jedeskog (1998) skriver att många lärare kastat sig huvudstu-
pa in i datoranvändningen utan att kritiskt granska den (a.a. 1998). De har sett in-
förandet av datorn som en möjlighet medan andra kan uppleva det som ett hot (Skol-
verket 1999, sid. 45). I rapporten IT i skolan från KK-stiftelsen anges dock att majo-
riteten av lärarna är positiva till IT i skolan och att de ser nyttan i att använda datorn 
som pedagogiskt redskap (Hylén 2004). Men samtidigt som en del lärare är mer en-
tusiastiska får man inte glömma bort att andra har mer blandade känslor (Cook & 
Finlayson 1999, sid. 18). Orsaken kan bland annat vara en medvetenhet om medlets 
komplexitet och kostnad; rädslan att förstöra skolans material kan få lärarna avstå 
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från att använda datorn i undervisningen (a.a., 1999). Upprepade misslyckanden i att 
ladda hem program och att spara arbeten kan också ligga som grund (a.a., sid. 19). 
 
Det har noterats att många datorer i skolan inte utnyttjas fullt ut (Cuban 2001). Ola 
Erstad diskuterar i ”´Handlingsrummet som öppnar sig´: Berättelser från ett multi-

medialt praxisfält” (2002, sid. 191) skälen till varför så få pedagoger i Norge utnytt-
jar sina datorer och programvaror trots relativt god tillgång. Han ser att attityder till 
tekniken har betydelse för hur lärarna använder sig av IT i skolan, men även att även 
brister i kompetens kan påverka. Den avgörande orsaken tycks dock vara avsaknaden 
av pedagogisk kontextualisering för hur tekniken används. Lärarna har svårt att an-
passa lektioner och material för att kunna utnyttja tekniken på bästa sätt och på så vis 
få tekniken att stötta elevernas lärande (a.a., sid. 191). Även Larry Cuban (2001) an-
ser att datorn utnyttjas fel i klassrummet. Han skriver i sin bok ”Oversold and under-

used” att lärarna framförallt använder sig av IT i klassrummet på ett sådant sätt som 
undervisningen bedrivits tidigare (Cuban 2001, sid. 171). Han ser att lärarna ofta an-
vänder sig av datorn i sin planering av lektionerna (a.a., sid. 85) och för att stärka 
tidigare undervisning (a.a., sid. 97). 
 
Lärarna behöver stöttning i detta utvecklingsskede (Jedeskog 2000, sid. 94). Med 
tanke på vem det är som ska stå för kreativiteten och för det pedagogiska samman-
hanget, är det viktigt att personalen får vidareutbildning, tid att granska vad som 
gjorts och tid för att vidareutveckla det goda i den befintliga verksamheten. Tiden 
spelar en stor roll då en lärares uppgift är att reflektera över intentionen med under-
visningen och huruvida datorn påverkar detta (Jedeskog 1998). 
 
I publikationen E-learning Nordic 2006 har man delat in lärarna i tre grupper vilka 
är: 1) Lärare som inte upplever någon effekt av IT; 2) Lärare som upplever en mått-
lig effekt av IT; samt 3) Lärare som upplever en stor positiv effekt av IT. Ser man 
närmare på dessa indelningar visar det sig att de lärare som upplever en stor positiv 
effekt av IT har goda datakunskaper sedan tidigare. De anser sig ha tillräckligt med 
kunskaper för att integrera IT i undervisningen. Det som skiljer dem från deras kol-
leger är att de hade gått vidareutbildningar inom data istället för de grundutbildningar 
som erbjudits. Detta kan jämföras med lärarna som inte upplever någon effekt av IT; 
de bedömer att de inte har tillräckligt med kunskaper för att integrera IT i undervis-
ningen (Ramböll Management 2006, sid. 59-63). 

2.6 Eleverna & IT 
 
Barn och ungdomar använder sig idag av IT i allt större utsträckning (Skolverket, 
2007, sid. 9). Därför har många elever idag mer kunskap om IT än vad deras lärare 
har (Skolverket, 1999, sid. 24). Detta har på många håll resulterat i en förändrad re-
lation mellan lärare och elever i klassrummet och även elever sinsemellan. Lärare 
och elever har kommit närmare varandra (Skolverket 1999, sid. 31) och eleverna 
hjälper varandra i större omfattning än tidigare (a.a., sid. 32). Men att eleverna ”kan 
allt” inom IT stämmer inte. Ofta använder barn IT på ett okritiskt och ostrukturerat 
sätt (Hylén 2007, sid. 9) och det är många elever som behöver få grundläggande un-
dervisning i hur man hanterar datorer och Internet (Enochsson 2007, sid. 14). 
 
Idag har eleverna tillgång till datorer i skolan. Ser vi närmare på datortillgången i 
skolan, anser en del att det borde ”vara lika självklart att eleverna oavsett var de går 
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i skola har lika tillgång till datorer och Internet som att de har stolar att sitta på” 
(Johansson 1997, sid. 30). Kanske det blir så i framtiden, men än så länge är de flesta 
skolor inte där. Ser vi till hur eleverna använder sig av IT i skolan, är eleverna enligt 
publikationen E-learning Nordic 2006 idag större konsumenter än producenter och 
de jobbar mer individuellt än i grupp (Ramböll Management 2006, sid. 9). Detta 
ställs emot vad Jedeskog (1998) skriver då han ser en ökad möjlighet för elever att 
samarbeta sinsemellan, oavsett tid och rum (a.a., sid. 19). Huruvida eleverna arbetar 
individuellt eller i grupp ska också relateras till att kroppskontakt och ögonkontakt 
utgör viktiga former för socialt samspel vilket kan saknas då datorn används mer in-
dividuellt i skolan (Säljö & Linderoth 2002, sid. 163). 
 
Det går att läsa om elevers läranderum i Svedbergs bok Grupp-psykologi (2003, sid. 
362). Han skriver att vi själva måste erövra kunskapen och göra om den för att den 
ska bli vår egna. Som lärare kan man skapa ett läranderum där eleverna sedan själva 
tar ansvar för sin egen inlärning. Varje elev har en personlig referensram att utgå 
ifrån och den utvecklas sedan i ett samspel mellan eleven och dennes omgivning. 
Kommunikationen har då en betydelsefull roll likaså att läraren lägger fram det som 
ska läras in på ett genomtänkt sätt (Svedberg 2003, sid. 363). Det positiva med IT 
skulle då vara det som Jedeskog (1998) tar upp, att lärare ofta framhåller att under-
visningen kan individualiseras på ett annat sätt än tidigare (a.a., sid. 19). 
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3 PROBLEM OCH SYFTE 
 
Vi lever idag i vad Hargreaves (1998) kallar för ett postmodernt samhälle med in-
formationsteknik som ständigt förändras. Att satsa på IT i skolan och tro att det är en 
engångsinvestering fungerar inte. Lärare behöver följaktligen vidareutbilda sig och 
maskinvaran behöver uppgraderas; det är inte som med gårdagens projektorer som 
köptes in och sedan utnyttjades i flera år framöver (Johansson 1997, sid. 31). För att 
IT-satsningen ska landa väl, måste fortbildningen breddas genom att man ser både 
till lärarrollen, elevrollen och till ett förändrat arbetssätt (a.a., sid. 31). Syftet med 
denna rapport är följaktligen att undersöka hur eller om pedagogerna: 
 

• känner för ePLUS-skärmen 
• använder sig av ePLUS-skärmen i undervisningen 
• anser att arbetssättet förändrats i och med införandet av ePLUS-skärmen 
• ser en förändring i kvalitén på undervisningen efter införandet av ePLUS-

skärmen 
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4 METOD 
 
Inledningsvis tas undersökningsmetoden upp. Här motiveras val av metod samt frå-
gornas konstruktion. Därefter beskrivs undersökningsgruppen och de avgränsningar 
som finns i rapporten. Sedan tas genomförandet och databearbetningen av rapporten 
upp och efter det diskuteras de felkällor som finns i undersökningen. Avslutningsvis 
poängteras de etiska aspekterna som bör följas. 

4.1 Undersökningsmetod 
 
För att samla information används en enkät, vilken i sig är starkt standardiserad. En-
käten följer en struktur med inledningsvis stora, öppna frågor för att sedan gå in mer 
på djupet, eftersom detta enligt Patel och Davidsson anses vara aktiverande och mo-
tiverande (2003, sid. 74). Frågorna är ställda efter vad Patel och Davidson kallar för 
en tratt-teknik, vilket innebär att man börjar med stora, öppnare frågor för att sedan 
gå över till mer specifika. Då frågorna har en öppen karaktär kan metoden i sin hel-
het anses ha en kvalitativ karaktär (a.a., sid. 74). Orsaken till att enkäter valdes för att 
få in information var att det är en tidsekonomisk teknik, att enkäter möjliggör att få 
svar av personer som är svåra att boka tid med, att de erhållna svaren kommer att 
vara oberoende av varandra samt att svarspersonerna kan sitta och fundera på hur de 
vill beskriva sin situation i lugn och ro (Dahlström 1970). 
 
Det finns fler saker man kan tänka på då frågorna konstrueras. Patel och Davidson 
tar upp formuleringar som bör undvikas (2003, sid. 74). Frågorna bör bland annat 
inte vara för långa och inte heller för ledande; de bör inte heller innehålla negationer. 
För personen som ska svara på frågorna är det också viktigt att ett korrekt språk an-
vänds i enkäten (a.a., sid. 73). De första frågorna valdes ut med tanke på att de skulle 
fungera som inledningsfrågor för att få in bakgrundsinformation. Frågorna som rör 
själva frågeställningen följer efter de inledande frågorna. Som avslutningsfråga an-
vänds en öppnare fråga där respondenten kan uttrycka sig lite mer fritt (a.a. sid. 73). 
Avslutningsvis måste frågorna kunna ge svar på de frågeställningar som formulerats.  

4.2 Undersökningsgrupp 
 
De tillfrågade är 46 pedagoger som arbetar vid Breviksskolan i Västervik; pedago-
gerna är bland annat lärare, fritidspedagoger samt speciallärare. Att inte enbart lä-
rarna valdes ut berodde på att det var önskvärt att få en översikt över hur ePLUS-
skärmen användes samt för att få en högre reliabilitet genom att försöka få in fler 
svar (Thurén 2004). Breviksskolan har elever från sexårsverksamheten upp till och 
med årskurs sex, det finns också en Aspergerklass på skolan. 
 
Att just denna skola valt att investera i ePLUS-skärmen beror på att personalen kom i 
kontakt med tekniken i samband med en studieresa till England. Önskemålet om att 
införa ePLUS-skärmen kom följaktligen både från pedagogerna och från ledningen.  
 
Undersökningsgruppen, vilken består av samtliga pedagoger på skolan, valdes ut ef-
tersom denna skola är den enda låg- och mellanstadieskola i Västervik som har inve-
sterat i e-PLUS-skärmar. Det finns även andra skolor runt om i landet som utnyttjar 
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den aktuella tekniken, men på grund av tidsaspekten valde jag att studera den när-
maste skolan. 
 
Många av pedagogerna vidareutbildar sig inom IT genom en kombination av hand-
ledning på Internet och deltagande i en studiecirkel, ”Praktisk IT- och mediekompe-
tens” (PIM), http://www.pim.skolutveckling.se/information/om_pim/vad_ar_pim/. 
Det ska nämnas att skolan är i inledningsskedet av att börja använda skärmarna och 
att de just kommit på plats i vissa klassrum. Det finns även mjukvara, såsom eTE-
AM, som inte har installerats ännu. Vidare pågår utveckling av ny mjukvara utgåen-
de från pedagogernas önskemål – utvecklingsarbetet genomförs av IT Perspective. 

4.3 Avgränsningar 
 
Det här arbetet har begränsats på olika sätt. Ingen intern indelning av respondenterna 
har gjorts. Ålder, kön och tidigare datorerfarenheter har inte vidrörts. I bakgrundsma-
terialet har begränsningar gjorts genom hur aktuellt materialet varit, med tanke på att 
IT är ett ämne som är i konstant utveckling. Fokus har lagts på att få med material 
som är utgivet 1998 och framåt; det finns dock några få undantag. 

4.4 Genomförande 
 
Inledningsvis genomsöktes litteratur och forskning på området. Detta gjordes för att 
få en så bred bakgrundsbild som möjligt till studien. Efter detta kontaktades rektorn 
på den aktuella skolan för samtycke till studien. I syfte att motivera till svar lämna-
des information om undersökningen i samband med ett morgonmöte. Därefter dela-
des enkäten (se bilaga 1) ut via postfacken, till 46 pedagoger på Breviksskolan i Väs-
tervik. Till enkäten bifogades även ett personligt brev (se bilaga 2), ett så kallat mis-
siv. Anledningen var att förklara och ytterligare motivera för pedagogerna varför de 
ska besvara enkäten (Patel & Davidson 2003, sid. 71). Enkäterna samlades sedan in, 
enligt missivets beskrivning, för vidare bearbetning. Det bör tilläggas att inga på-
tryckningar gjordes för att få in enkäterna från pedagogerna. 

4.5 Databearbetning 
 
Inledningsvis genomfördes en sammanställning och gruppering av rådata, det vill 
säga av de svar som inlämnats. Därefter reducerades data för att förenkla och abstra-
hera all rådata och möjliggöra fokusering på det som här anses vara av störst betydel-
se (Lantz 2007, sid. 107). Det nedskrivna materialet bearbetades sedan genom kate-
gorisering. Härvid lades inget fokus på att bibehålla den ordagranna lydelsen i svaren 
då en sammanfattning ansågs kunna återspegla den erhållna informationen på ett kor-
rekt sätt. Slutligen fördes materialet in i rapporten. 

4.6 Felkällor 
 
Oberoende av vilket sätt man än väljer att samla in data bör alltid studiens reliabilitet 
och validitet granskas (Bell 2005, sid. 117). Att en studie har god reliabilitet innebär 
att den gjorts på ett tillförlitligt sätt; har studien en god validitet betyder det att man 
har undersökt det som man avsett att undersöka (Pate & Davidson 2003, sid. 98). 
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Till denna rapports felkällor hör bland annat svarsfrekvensen, som låg på 37%. Om 
detta är en hög eller låg svarsfrekvens kan diskuteras, men man får inte glömma att 
63% av pedagogerna inte gjort sig hörda. Ju lägre svarsfrekvensen är desto lägre reli-
abilitet har arbetet. 
 
Reliabiliteten kan även ifrågasättas med tanke på att det är en enkätstudie. Det är 
möjligt att enkätsvaren inte ger en rättvisande bild. Som exempel är det möjligt att de 
som svarat på enkäten, av olika anledningar, inte vill återge de ”sanna” svaren eller 
att de beskriver verkligheten på ett sätt som de fått höra av försäljaren. Inom vissa 
grupper kan individerna känna krav på att ha en viss uppfattning för att inte förstöra 
gruppens självbild och vi-känsla (Svedberg 2003, sid. 145). 
 
Ser vi ytterligare till reliabiliteten bör det också beaktas att detta är en skola som ar-
betar i inledningsfasen med ePLUS-skärmen. Alla program har inte hunnits installe-
rats samtidigt som många i personalen är mitt uppe i att vidareutbilda sig genom 
PIM. Skulle den här undersökningen ha gjorts i ett senare skede skulle resultatet med 
all säkerhet ha blivit annorlunda. 
 
Valet av böcker och rapporter som tagits del av kan även diskuteras då de i sig utgör 
en vinkling av arbetet. Frågan är om de är valida för detta ändamål? Forskning kan 
även tolkas olika och vinklas från olika håll, därigenom kan olika resultat fås fram, 
vilket då påverkar reliabiliteten. 
 
Man kan vidare diskutera validiteten då det kommer till informanterna. Att inte en-
bart lärarna, utan alla pedagoger, valdes ut som respondenter gör eventuellt under-
sökningen lite skev då bakgrundsinformationen beskriver just lärarna i olika situa-
tioner. Detta var ett aktivt val och fördelarna ställdes mot nackdelarna. En stor nack-
del är dock att alla pedagoger inte har ett eget klassrum och då omöjligt kan ha en 
egen ePLUS-skärm. Detta gör att resultatet kan tolkas som att det är många klassrum 
som saknar skärm, vilket inte är en korrekt bild av verkligheten. 

4.7 Etiska aspekter 
 
Det grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav 
på forskningen. Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer, hämtat 081125) kallar dessa krav för informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Angående informati-
onskravet skall forskaren ”informera de av forskningen berörda om den aktuella 
forskningsuppgiftens syfte.” Därefter kommer samtyckeskravet som tar upp att ”Del-
tagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan”. Konfi-
dentialitetskravet anger att ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer 
skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett 
sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.” Avslutningsvis redogör Ve-
tenskapsrådets forskningsetiska principer för nyttjandekravet, detta krav beskriver 
hur ”uppgifter insamlade om enskilda personer endast får användas för forsknings-
ändamål.”  
 
I detta arbete informerades pedagogerna om informationskravet och samtyckeskravet 
via missivet. Konfidentialitetskravet är något som beaktats under hela arbetets gång 
men, som Bell skriver i Doing your research project (2005, sid. 48, 57), kan ordet 
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konfidentialitet tolkas på olika sätt. Detta är dock svårt att handskas med vid en en-
kätsituation. Det finns ytterligare etiska aspekter att ta i beaktande. Med tanke på att 
en del av deltagarna har en personlig relation till mig skulle detta kunna lägga ett ex-
tra tryck på dem att svara på enkäten eftersom de ser personen bakom projektet. Att 
jag valt gå ut med skolans namn skulle kunna ses som ett utlämnande av informan-
terna men beslutet grundar sig på att jag ser det som positivt att skolan satsar på ny 
teknik. Men visst kan detta diskuteras. Men alla hade ett val huruvida de ville delta i 
studien eller inte. Detta informeras de om i missivet, men säkert kan grupptrycket 
spela roll här (Svedberg 2003). Det informerades även om forskningsuppgiftens syfte 
eftersom detta rekommenderas i Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (hämtat 
081125).  
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5 RESULTAT 
 
Nedan presenteras de svar som sammanställts. Ser vi till de svar som inkommit, lig-
ger svarsfrekvensen på 37 %. Av 46 tillfrågade svarade 17 på enkäten. Först redo-
visas attityderna gentemot ePLUS-skärmen och därefter dess tillgång och använd-
ning. Sist i resultatdelen tas ePLUS-skärmens för och nackdelar upp. 
 

5.1 Attityder gentemot ePLUS-skärmen 
 
1. Var du positiv eller negativ till införandet av ePLUS-skärmen på skolan? 
 
Tolv av sjutton pedagoger var från början positiva till införandet av ePLUS-skärmen 
på skolan; två stycken var osäkra och en pedagog var negativ. Därutöver fanns det 
två pedagoger som inte ansåg sig kunna svara på frågorna då de inte använder sig av 
ePLUS-skärmen. En av dem skrev ”Har inte fått skärmen till klassrummet”. Se figur 
1 för en illustration av svarsfördelningen. 
 

 
Figur 1. Fördelning av svaren på fråga 1. ”Var du positiv eller negativ till infö-
randet av ePLUS-skärmen på skolan?” 

 
2. Var det något speciellt skäl och i så fall vilket? 
 
De pedagoger som varit positiva till införandet av ePLUS-skärmen grundar sina tan-
kar på att de på ett eller annat sätt fått syn på hur de skulle kunna ta till sig den i sin 
undervisning. I övrigt trycker fler pedagoger på att de yngre barnen behöver få 
plocka med material för att stärka inlärningen. Som ett exempel skrev en pedagog: 
”Mitt skäl var att jag jobbar mest med sexåringar.” De beskriver att det var grunden 
för de osäkra eller negativa känslorna men att de nu sett användningsområden där 
ePLUS-skärmen kan användas även gentemot de yngre barnen. 
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3. Har din attityd till ePLUS-skärmen ändrats?  
 
Attityden till ePLUS-skärmen har förändrats hos sex av pedagogerna medan åtta av 
dem har oförändrade attityder. Därutöver är det tre som inte har svarat på frågan.  
Dessa tre anger att de inte kan uttala sig i några frågor då de inte handskats med detta 
hjälpmedel. Svarsfördelningen till fråga tre illustreras i figur 2. Samtliga av de tre 
pedagoger som inledningsvis var något negativa har fått en positiv attityd till ePLUS-
skärmen. Slutligen har tre av de tolv pedagoger som från början hade en positiv atti-
tyd ändrat inställning till hjälpmedlet. I detta fall har samtliga tre pedagoger blivit än 
mer positiva till ePLUS-skärmen. En pedagog svarar: ”Den har bara förstärkts i posi-
tiv riktning”. Således har ingen pedagog ändrat attityd till det mer negativa hållet. 
 

 
Figur 2. Fördelning av svaren på fråga 3. ”Har din attityd till ePLUS-skärmen 
ändrats?” 

 
4. Om ja, vad anser du om ePLUS-skärmen idag? 
 
Den grupp som inledningsvis varit negativ till ePLUS-skärmen eller varit osäker mo-
tiverade sin åsikt främst med att man var tveksam kring att använda tekniken i un-
dervisningen av de yngre barnen. Gruppen har dock därefter insett att ePLUS-
skärmen har användningsområden även gentemot de yngre eleverna. Som exempel 
nämns det att man kan använda ePLUS-skärmen för att inspirera barnen vid tema-
upptakter mm. Flera respondenter svarar att de har upptäckt fler användningsområ-
den än tidigare och detta stärker deras tidigare positiva syn. 
 

5.2 Tillgång och användning av ePLUS-skärmen 
 
5. Har du tillgång till en ePLUS-skärm i ditt klassrum? 
 
Av de 17 respondenterna har tio pedagoger tillgång till en ePLUS-skärm i klass-
rummet medan fyra saknar det. Tre svar uteblev. Se figur 3 för en illustration av 
svarsfördelningen. De tre uteblivna svaren bör räknas med bland den grupp som inte 
har tillgång till en skärm i klassrummet då de angivit det överst på blanketten. 
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Figur 3. Fördelning av svaren på fråga 5. ”Har du tillgång till en ePLUS-skärm 
i ditt klassrum?” 

 
6. Om ja, använder du den i din undervisning? 
 
Av de tio som har en ePLUS-skärm i klassrummet använder sig åtta av den i under-
visningen. En av de pedagoger som svarat att de inte har använt sig av den i sin un-
dervisning, motiverar det med att skärmen är ”alldeles nyligen installerad”. 
 
7. Om ja, hur ofta? 
 
Här ser vi till de åtta pedagoger som använder ePLUS-skärmen i undervisningen. 
Fem av dem som svarar anger att de använder ePLUS-skärmen dagligen, två använ-
der den flera gånger i veckan och en respondent valde att inte svara på frågan. 
 
8. Har du fått ändra på din undervisning för att få in detta verktyg? 
 
Fem svarande, anger att undervisningen förenklats, men att den inte har förändrats. 
Tre pedagoger anger att undervisningen förändrats; det är dessa pedagoger som upp-
gett att de använder skärmen i undervisningen. Vidare uppger två pedagoger att de 
inte kan svara på frågan och avslutningsvis är det sju pedagoger som inte svarat på 
frågan. Se figur 4 för en illustration av svarsfördelningen. 
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Figur 4. Fördelning av svaren på fråga 8. ”Har du fått ändra på din undervis-
ning för att få in detta verktyg?” 

 
9. Om ja, på vilket sätt? 
 
Flera av de pedagoger som anger att de förändrat sin undervisning menar att man nu 
i större utsträckning använder mer bilder i undervisningen. Texter bearbetas också 
oftare gemensamt i större grupper. 
 
10. Har undervisningen, enligt din uppfattning, blivit bättre eller sämre? 

 
Svar från nio av de sjutton pedagogerna har uteblivit. Sju pedagoger anser att under-
visningen blivit bättre; en menar att det är för tidigt att uttala sig och avslutningsvis 
är det ingen som anser att undervisningen blivit sämre. Se figur 5. Ser vi endast till 
de åtta som använder ePLUS-skärmen i undervisningen anser sju att den blivit bättre 
medan en respondent ansåg att det var för tidigt att uttala sig. 
 

 
Figur 5. Fördelning av svaren på fråga 10. ”Har undervisningen, enligt dig, 
blivit bättre eller sämre?” 
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11. Hur, och i vilka sammanhang, använder du ePLUS-skärmen? 
 
Här redovisas svar från de åtta pedagoger som beskrivit att de använder ePLUS-
skärmen i klassrummet samt två pedagoger som meddelat att de inte använder sig av 
ePLUS-skärmen i klassrummet. Därmed är det sju svar som är blanka.  
 
Sex respondenter skriver att de använder ePLUS-skärmen för att inspirera eleverna 
vid genomgångar av olika arbetsområden. Flera nämner även att skärmen används 
istället för att skriva på en whiteboard och att den förenklar visning av program så-
som PowerPoint och Photo story. 
 
Sex pedagoger skriver att de brukar använda ePLUS-skärmen för att visa strömman-
de video; fem skriver att de använde det vid elevredovisningar; lika många skriver att 
de använder ePLUS-skärmen för att snabbt få fram och visa information från Internet 
såsom bilder, texter och hemsidor. Slutligen är det fyra som tar upp tankekartor som 
användningsområde. 
 
Tre pedagoger uppger att de använder ePLUS-skärmen när de skriver gemensamt i 
klassen såsom vid klassråd. Två berättar att de ibland sammanfattar genomgångar 
med hjälp av skärmen och det är även två som tar upp användandet av kartor. 
 
Enskilda pedagoger tar upp användningsområden som exempelvis föräldramöten och 
interaktiva läromedel såsom espresso, läxinformation, genomgång av program, 
granskning, bearbetning och diskussion av texter, gemensam dokumentation, läsning, 
nutidsorientering och avslappning till musik. 

5.3 ePLUS-skärmens för och nackdelar 
 
12. Vilka är dess för och nackdelar enligt dig? 
 
Sex av pedagogerna lämnade här blankt svar medan fem endast ser fördelar. Ytterli-
gare sex tar upp några nackdelar. 
  
Som fördelar framhåller respondenterna att många moment har förenklats jämfört 
med tidigare. Man menar också att användandet av ePLUS-skärmen är tidsbesparan-
de. Ett exempel är att se på streamad film i klassrummet från AV-Centralen. Detta 
innebär att filmen ses direkt över nätet. Man behöver sålunda inte beställa hem den 
och slipper därmed leveranstid. Ytterligare fördelar med detta är att man kommer 
ifrån efterarbetet med att skicka tillbaka filmerna. De skriver även att det är enklare 
att använda elevtillverkade texter eftersom man kan skanna in dem och bearbeta dem 
tillsammans. Här framhålls också att man kan diskutera kvalitetsnivåer med hjälp av 
elevers arbeten. Flera tar upp fördelen att man kan genomföra fler moment i helklass 
då man når många samtidigt och att man enkelt kan gå in på Internet och hitta aktuell 
information om det som man undrar över. Världen har kommit in i klassrummet med 
hjälp av Internet och skärmen möjliggör för alla att ta del av informationen samtidigt 
och man kan enkelt diskutera tillsammans. Elevernas inställning till att använda 
skärmen tas också upp, och här ses en iver hos eleverna att få använda den. En peda-
gog skrev:  
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”Eleverna är ivriga att visa sina lösningar på problem i matte. Nästan alla vill 
komma fram. Trodde kanske att det skulle lägga sig efter ett tag, men inte än i 
alla fall.” 

 
Som nackdelar framför man att det inte får vara för ljust i klassrummet när man an-
vänder skärmen, utan att man behöver mörklägga för att bilden ska bli så skarp som 
möjligt. Om det å andra sidan är för mörkt i klassrummet kan det dock vara svårt för 
eleverna att göra anteckningar. Ska man endast ha en genomgång för halvklass kan 
detta, att det ska vara mörkt, också vara negativt då halva klassen behöver ljuset för 
att arbeta. Även den projicerande bildens storlek kan vara störande för de övriga då 
blickarna gärna dras till den. Det noterades också att eleverna lägger för mycket fo-
kus på skärmen vid redovisningar, vilket gör att innehållet kan komma i skymundan. 
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6 DISKUSSION 
 
Diskussionen inleds med ett resonemang kring förändringar i skolan och går sedan 
över till pedagogernas uppfattningar kring att arbeta med ePLUS-skärmen. Därefter 
berörs användningen av skärmen och huruvida pedagogerna anser att arbetssättet 
förändrats. Sedan diskuteras även om pedagogerna ser en förändring av kvalitén på 
undervisningen efter införandet av ePLUS-skärmen. Diskussionsavsnittet avslutas 
därefter med en sammanfattning. 

6.1 Förändringar i skolan 
 
Samhället förändras och det gör även de mål som skolan ska sträva efter (Hargreaves 
1998). Ett sätt att följa med i utvecklingen har på Breviksskolan blivit att man infört 
ePLUS-skärmen. Rektorn har det yttersta ansvaret för att skolan utvecklas enligt må-
len, och här har införandet av ePLUS-skärmen skett i samspel med de flesta pedago-
ger, vilket enligt Hargreaves är att föredra då en förändring ska ske. 
 
Förändringar sker även i klassrummet – när det gäller IT har många elever mer kun-
skap än sina lärare (Skolverket 2007). Trots det var det  ingen av de tillfrågade peda-
gogerna som nämnde elevernas IT-kunskaper. Det kan bero på att ePLUS-skärmen är 
ett nytt medel även för eleverna. Det kan också vara så att pedagogerna ser skärmen 
som ett verktyg för att förenkla IT-användandet och då inte tagit upp elevernas tidi-
gare IT-kunskaper som vare sig positiva eller negativa. 

6.2 Hur upplever pedagogerna arbetet med ePLUS-skärmen? 
 
Det är intressant att samtliga pedagoger i nuläget är så positiva till ePLUS-skärmen. 
Detta gäller även för dem som varit lite osäkra från början. Här ser vi endast till dem 
som lämnat in enkäten (svarsbortfallet var 63 %); om samtliga pedagoger hade svarat 
kunde resultatet sett annorlunda ut. Att de svarande uttrycker en positiv attityd gent-
emot skärmen kan trots detta till viss del bero på att pedagogerna blivit involverade i 
utvecklingen. 
 
Resultaten antyder dock att pedagoger som arbetar med yngre elever är mer skeptis-
ka till den IT som kommer in i klassrummet. Huruvida det beror på att man inte tillå-
tit hjälpmedlet i klassrummet och då inte har erfarenhet av det eller om man har an-
nat belägg för motståndet kan diskuteras. Emellertid antyder svaren att pedagogerna 
ändrat åsikt och att de funnit användningsområden även för de yngre eleverna. 

6.3 Använder sig pedagogerna av ePLUS-skärmen i undervis-
ningen? 

 
Ser vi till ett av de två största hindren för att få en effektiv IT-användning, ligger 
Breviksskolan bra till eftersom den har god tillgång till utrustning (Ramböll Mana-
gement 2006). Detta kan självklart ifrågasättas med tanke på att de pedagoger som 
inte använder skärmen skriver att de inte har tillgång till en skärm. Om detta orsakas 
av att behovet, att använda sig av skärmen, inte finns eller att det saknas skärmar får 
förbli osagt. Ett annat hinder skulle kunna vara att lärarna har otillräckliga IT-
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kunskaper (Ramböll Management 2006). Det är också något som tas upp som ett ar-
gument för att inte svara på frågorna, att man inte har fått information om hur skär-
men fungerar. Möjligtvis är det så att man inte sett något behov av att alla pedagoger 
ska använda ePLUS-skärmen eftersom de kanske klarar sig bra med en vanlig dator-
skärm, och i så fall tagit beslut att inte vidareutbilda dem. Alternativt kan det vara så 
att det har varit av eget val, baserat på till exempel ointresse ifrån pedagogens sida. 
Denna hypotes stämmer dock inte med att de flesta skriver att de är och har varit po-
sitiva till skärmens införande på skolan. 
 
Då vi ser till användningsområden, stämmer personalen in i vad Skolverket (1999) 
skriver om att allt fler lärare fått upp ögonen för hur man kan använda sig av infor-
mationstekniken vid olika presentationer i skolan. Exempel på presentationsprogram 
som pedagogerna svarat att de använder är PowerPoint och Photostory. 
 
Ett användningsområde som omnämns av få respondenter är nyttjandet av skärmen 
till träning av kritisk granskning. Då vi ser hur informationsflödet gått från att vara 
pålitligt till att vara mer motstridigt (Hargreaves 1998) och hur långt ned i åldrarna 
Internet-användningen går (World Internet Institute 2008-10-21), kunde man eventu-
ellt ha förväntat sig att detta svar var mer frekvent. Det kan också vara så att pedago-
gerna diskuterar kritisk granskning omedvetet då de går ut på Internet eller då de går 
igenom en text, men det kan också vara så enkelt att man ansåg det irrrelevant att ta 
upp i enkäten. 
 
Det användningsområde som de flesta pedagoger angav var streamade program. 
Egentligen behövs inte en ePLUS-skärm för att kunna göra detta; det som behövs är 
en dator kopplad till en projektor. Men får pedagogerna tid att använda skärmen och 
testa sig fram utan att känna stress har de möjlighet att bygga upp en trygghet och 
säkerhet i sin yrkesroll och därmed ökar möjligheten att de vidareutvecklar sitt ar-
betssätt (Jedeskog 1998). 
 
ePLUS-skärmen har många fler användningsområden än det som respondenterna an-
gav och man kan från en del av pedagogernas svar dra slutsatsen att skärmen skulle 
kunna användas oftare. I detta fall och i detta skede, verkar Cuban (2001) ha rätt i att 
datorn i skolan inte används fullt ut. Ser vi till att detta är ett nytt hjälpmedel, finns 
det studier som visar att införandet bör ses som ett långsamt projekt (Nissen, Riis & 
Samuelson 2000). Att upptäcka arbetsområden, anpassa dem till eleverna och sedan 
utvärdera dem är något som ska göras enligt LPO94 (Utbildningsdepartementet 
1994) och det tar tid. Om studien hade utförts vid ett senare tillfälle skulle använd-
ningsområdena med all säkerhet ha varit flera. 
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6.4 Anser pedagogerna att arbetssättet förändrats i och med 
införandet av ePLUS-skärmen? 

 
Nästan alla pedagoger som har skärmen i sitt klassrum använder den flera gånger i 
veckan. Men likväl skriver de flesta att de inte har ändrat på sina arbetssätt. Antingen 
är det så att skärmen endast används för att stärka tidigare arbetssätt såsom Cuban 
(2001) beskriver eller så är inte pedagogerna medvetna om att de har ändrat sin un-
dervisning. En annan tanke skulle kunna vara att de ser det som negativt att ändra på 
sitt arbetssätt och därför inte skriver det. 

6.5 Ser pedagogerna en förändring i kvalitén på undervisning-
en efter införandet av ePLUS-skärmen? 

 
Skolan ska stärka elevernas vilja att lära (Utbildningsdepartementet 1994). Det är fler 
pedagoger som framhåller att eleverna inspireras av att använda skärmen. Ser vi till 
denna starka vilja kan skärmen användas som ett medel att locka eleverna till kun-
skapsuppbyggande. Något som flera pedagoger trycker på är att skärmen möjliggör 
en individanpassning av olika material. De beskriver hur elevernas eget material och 
egna tankar smidigt kan synliggöras för hela klassen med hjälp av skärmen. Ser vi 
till detta är det möjligt att skärmen hjälper pedagogerna att följa de mål som är upp-
satta för skolan. 
 
Hur IT-kunskaperna är hos pedagogerna på Breviksskolan har inte undersökts, men 
många av dem förkovrar sig via PIM (praktisk IT- och mediekompetens, 
www.pim.skolutveckling.se, hämtat: 08-11-13) som är ett webbaserat studiematerial 
Skolverket har för att främja utveckling och användning av informationsteknik i sko-
lan. PIM har en struktur med olika kunskapsnivåer; om vi utgår från att pedagogerna 
ligger på olika kunskapsnivåer inom IT och därefter jämför det med E-learning Nor-
dics publikation (Ramböll Management 2006), borde endast de pedagoger som sedan 
tidigare har goda datakunskaper uppleva en stor positiv effekt av IT. Detta resone-
mang stämmer inte överens med de resultat som kommit fram i rapporten eftersom 
sju av åtta ansåg att undervisningen förbättrats. Antingen är det så att de flesta peda-
goger haft tidigare datorvanor eller så är det någon annan faktor som spelar in. Det är 
även möjligt att få motstridiga resultat när olika undersökningar ställs mot varandra, 
speciellt med tanke på hur reliabiliteten och validiteten påverkar ett arbete. 

6.6 ePLUS-skärmens nackdelar 
 
IT Perspective (www.itperspective.se, hämtat: 08-11-19) som lanserar ePLUS-
skärmen trycker naturligtvis på fördelarna istället för de nackdelar som användandet 
av skärmen medför. De lovordar skärmen vilket även dessa pedagoger gör. Det finns 
dock nackdelar som respondenterna tar upp, även om det är få. Fler pedagoger har 
nämnt mörkläggningen i samband med ePLUS-skärmens användning som negativ. 
Att fler har svarat på liknande sätt tyder på att det faktiskt kan hämma användandet. I 
övrigt kan man se elevernas fokusering på tekniken som negativt men vinklas pro-
blemet och en annan vinkel framkommer kan detta, att eleverna fokuserar på tekni-
ken, tyda på elevernas intresse för den nya tekniken. 
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6.7 Sammanfattning av diskussionen 
 
Då samhället förändras, förändras också skolan. Pedagogerna behöver verktyg i 
klassrummet för att hänga med i utvecklingen (Johansson 1997). På Breviksskolan i 
Västervik har man nyligen fått in ePLUS-skärmen och den håller nu på att integreras 
i undervisningen. Pedagogerna är överlag mycket positiva till detta hjälpmedel och 
denna känsla ökar varefter de upptäcker nya användningsområden. I ett inlednings-
skede av användandet av ett nytt material är det nödvändigt att sätta undan tid för 
granskning och utvärdering då detta anses vara konstruktivt (Jedeskog 1998). I den 
här rapporten har endast ett fåtal negativa synpunkter på skärmen lagts fram. Det 
som flera tar upp är den mörkläggning som till viss del måste göras i klassrummet 
för att eleverna ska kunna se det som projiceras på duken. Ser vi sedan till skärmens 
fördelar beskriver respondenterna att de upplever att deras arbetssituation förenklats 
och att de nu kan arbeta mer effektivt med olika material. Fördelar som lyfts fram av 
pedagogerna är bland annat att skärmen möjliggör ett mer individanpassat arbetssätt 
och att skärmen inspirerar eleverna i deras lärande. Ytterligare exempel på en fördel 
som angavs är att skärmen besparar tid för pedagogen genom att material kan anskaf-
fas och bearbetas på ett smidigare sätt än tidigare. Då skolan som granskats fortfa-
rande är i inledningsskedet av införandet av skärmarna har det visat sig att pedago-
gerna börjat få in skärmen i sin undervisning. Dock anser de flesta att undervisningen 
inte har behövt omorganiseras. 

6.8 Kritik av arbetet 
 
Detta arbete har skrivits utgående från ett enda perspektiv. Att det utförts på egen 
hand påverkar arbetet genom att alla svar tolkats av en enda person. Hade man varit 
två som utfört projektet, hade eventuellt fler tolkningar kommit i dagen. Det var någ-
ra frågor som kom upp under tiden som arbetet pågick och som då inte gick att få in i 
arbetet. Det skulle till exempel ha varit intressant att se om ålder och tidigare dator-
vanor spelat en stor roll i attityden till, och användandet av, ePLUS-skärmen. 
 
Ser vi till svarsfrekvensen, skulle den kanske ha kunnat öka med hjälp av påtryck-
ningar på de tillfrågade. Att detta inte gjordes grundades på respekt för dem som valt 
att inte svara. Hade påtryckningar gjorts, skulle med all sannolikhet svarsfrekvensen 
ha ökat och därmed reliabiliteten. Ser vi till svarsfrekvensen så spelar nog även tid-
punkten för projektets utförande rum då undersökningen utfördes så nära inpå jul då 
många redan känner sig överbelastade med arbete. Det ska även poängteras att en del 
pedagoger missat att det var en baksida på formuläret varav svar uteblivits. Här kan 
diskuteras om utformningen av frågeformuläret borde ha sett annorlunda ut. 
 
Kritik kan även riktas mot valet av undersökningsgrupp. All tidigare forskning som 
finns med i bakgrunden är gjord på lärare. Här har alla pedagoger på skolan tagits 
med. 

6.9 Fortsatt forskning 
 
Rapporten ger information om hur pedagogerna känner gentemot ePLUS-skärmen 
men inte vad som ligger bakom dessa tankar och känslor. Först då man vet vad som 
ligger bakom en attityd kan man göra någonting åt den. Inom detta område har det 
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dock gjorts en hel del forskning tidigare, man skulle kunna se till den och då få klar-
het i en del frågor. 
  
Det skulle emellertid vara intressant att se detta från ett elevperspektiv. Vad känner 
eleverna för den här tekniken? Blir de sporrade av den och anser de att de lär sig på 
ett annat sätt än tidigare? Att se detta från ett lärandeperspektiv, att se om och hur 
denna teknik har några verkningar på elevernas inlärning är nog det mest intressanta. 
Men det är också svårt att mäta. Ser vi detta med hänsyn till samhällsperspektivet, är 
lärandeperspektivet dessutom något som fattas i dagens forskning. 
 
Intressant är också att en del pedagoger såg fråga nummer 8 som negativ. Det skulle 
då anses som negativt att få ändra sin undervisning för att få in ePLUS-skärmen. Var 
frågan felformulerad eller finns det någon annan anledning som till exempel att man 
inte ska behöva ändra på sin undervisning? Detta anser jag vore konstigt, då det idag 
pratas mycket om hur skolan kan förändras för att ge eleverna en så bra grund som 
möjligt för att klara sig i det postmoderna samhället. Att forska om lärares attityd 
gentemot ett förändrat arbetssätt anser jag ligger i tiden. 
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7 TACK 
 
Jag skulle vilja tacka alla på Breviksskolan för att ni har ställt upp på mig; det är ni 
som har möjliggjort det här arbetet. Jag vet med mig att några av er som inte hunnit 
svara på enkäten har haft dåligt samvete men det ska ni inte ha. Jag är väl medveten 
om att livet ibland kan gå i ”hundraåttio”.
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Namn:_____________________ 

BILAGA 1 

       Enkätfrågor 
 
 

1. Var du positiv eller negativ till införandet av ePLUS-skärmen på skolan? 

_________________________________________ 
 
2. Var det något speciellt skäl och i så fall vilket? ________________________ 

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 

 
3. Har din attityd till ePLUS-skärmen ändrats? _________________________ 

_________________________________________ 
 

4. Om ja, vad anser du om ePLUS-skärmen idag? 

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 

  
5. Har du tillgång till en ePLUS-skärm i ditt klassrum? ____________________ 
 
6. Om ja, använder du den i din undervisning? __________________________ 
 
7. Om ja, hur ofta? ________________________________________________ 

_________________________________________ 
 

8. Har du fått ändra på din undervisning för att få in detta verktyg? __________ 
 
9. Om ja, på vilket sätt? ____________________________________________ 

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 
 

10. Har undervisningen, enligt din uppfattning, blivit bättre eller sämre? _______  

_________________________________________ 
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11. Hur, och i vilka sammanhang, använder du ePLUS-skärmen? ____________  

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 

 
12. Vilka är dess för och nackdelar enligt dig? ____________________________ 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 
_________________________________________
_________________________________________ 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 
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BILAGA 2 
Västervik O8-11-21 
 

Hej! 
 
Mitt namn är Heléne Almquist och de flesta av er har nog sett mig här på 
skolan i höst. Jag har praktiserat på Svanen hos Malin, Ida, Sofia och Anki 
och just nu är jag vikarie för Maggie ute på Måsen. 
 
Jag skriver till er då detta är min sista termin på lärarhögskolan i Kalmar. 
Jag har gått naturvetenskap för barn, och nu håller jag på med mitt exa-
mensarbete. Jag ville skriva om något om IT i undervisningen, och då jag nu 
är här och vikarierar har jag valt användningen av ePLUS-skärmen som 
ämne. Min intention är att undersöka ePLUS-skärmens för- och nackdelar 
utifrån ett lärarperspektiv. Men här kommer då haken… 
 
Det är här jag behöver er hjälp. 
 
Jag har skrivit ut ett antal frågor som jag skulle bli mycket glad över om ni 
kunde besvara. Jag vet att ni är en hårt arbetande skara, men jag skulle bli 
oerhört tacksam om ni tog er tid till detta. Ju fler svar jag får in, desto mer 
har jag att utgå ifrån. På grund av arbetets tidsbegränsning behöver jag dock 
sätta lite tidspress på er också - jag hoppas att ni står ut med det. Om ni kän-
ner er obekväma med att svara, har ni självklart rätt att avstå från detta. 
 
Var snäll att skriv namn på blanketten eftersom jag kanske behöver vidare-
utveckla några av era svar genom följdfrågor (då är det ganska bra att veta 
vem ni är). Det är endast jag som går igenom svaren - det är ingen annan 
som har tillgång till dem - och när materialet presenteras används inga 
namn. 
 
När ni besvarat frågorna är jag glad om ni kunde lägga svaren i det kuvert 
som jag kommer att lägga på bordet i rummet som ligger intill Ulfs och Ma-
ritas kontor (hoppas att ni förstår vart jag menar). Det kommer att stå C-

uppsats på kuvertet så att det är enklare att hitta. 
 
 
Tack på förhand 
Heléne Almquist 
  
 


