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ABSTRAKT 

Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger upplever implementeringen och 

villkoren att arbeta med den digital skrivtavlan. Det har även varit av intresse att se vilka 

förväntningar det finns på användningen av Smartboarden. Metoden som användes för 

att ta fram svaren var kvalitativa intervjuer som genomfördes på en skola och en 

förskola. Det är tidigare forskning som ligger till grund för denna studies 

frågeställningar. Enligt flera forskare har Smartboarden ett brett användningsområde. 

Dock kan detta stora användningsområde endast komma till bruk om man är införstådd i 

arbetssättet. 

Resultatet baserades på respondenternas svar tillsammans med tidigare forskning. Det 

visade sig att implementeringen skett genom ett top-down taget beslut av skolledning 

och rektorer. Dock var de flesta pedagoger positiva till införandet av Smartboarden i 

skolan. I förskolan var det spridda tankar kring implementeringen eftersom att en del 

pedagoger ansåg att Smartboarden hörde hemma i skolan och andra visste inte ens vad 

det var för något.  En slutsats att dra efter denna studie är att pedagogerna som använder 

sig av Smartboard måste få utbildning kring användningen för att det ska ge ett bra 

resultat i undervisningen och satsningen av det nya läromedlet. 

 

Nyckelord: IKT, Smartboard, Implementering, Skola, Förskola, Digital skrivtavla. 

 

 



 

INNEHÅLL 

1 INTRODUKTION ..................................................................................................... 1 

1.1 Centrala begrepp ................................................................................................... 2 

1.1.1 IT och IKT ................................................................................................. 2 

1.1.2 Digital skrivtavla ....................................................................................... 2 

1.1.3 Smartboard ................................................................................................ 2 

1.1.4 Implementering .......................................................................................... 2 

2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING ......................................................................... 3 

3 TEORETISKA RAMAR ........................................................................................... 4 

4 BAKGRUND ............................................................................................................ 5 

4.1 Lärarkompetens .................................................................................................... 5 

4.2 Regerings och ledningsbeslut ............................................................................... 6 

4.3 Smartboardens användningsområden ................................................................... 7 

4.4 IT-satsningar & kompetensutvecklingar .............................................................. 7 

4.5 Styrdokumenten .................................................................................................... 8 

5 METOD ................................................................................................................... 10 

5.1 Urval ................................................................................................................... 10 

5.2 Tillvägagångssätt ................................................................................................ 11 

5.3 Bearbetning av data ............................................................................................ 12 

5.4 Reliabilitet och validitet...................................................................................... 12 

5.5 Etiska aspekter .................................................................................................... 13 

6 RESULTAT ............................................................................................................. 14 

6.1 Skola ................................................................................................................... 14 

6.1.1 Beslut ....................................................................................................... 14 

6.1.2 Argument ................................................................................................. 14 

6.1.3 Kompetensutveckling .............................................................................. 15 

6.1.4 Användningsområden .............................................................................. 15 

6.1.5 Sammanfattning ....................................................................................... 16 

6.2 Förskola .............................................................................................................. 16 

6.2.1 Beslut ....................................................................................................... 16 

6.2.2 Argument ................................................................................................. 17 

6.2.3 Kompetensutveckling .............................................................................. 17 

6.2.4 Användningsområden .............................................................................. 18 

6.2.5 Sammanfattning ....................................................................................... 18 

6.3 Analys ................................................................................................................. 19 



 

6.3.1 Översättning ............................................................................................ 19 

6.3.2 Lärande .................................................................................................... 20 

6.3.3 Medarbetarskap ....................................................................................... 21 

7 DISKUSSION ......................................................................................................... 22 

7.1 Beslut .................................................................................................................. 22 

7.2 Kompetensutveckling ......................................................................................... 22 

7.3 Användning ........................................................................................................ 23 

7.4 Fortsatt forskning ................................................................................................ 24 

8 REFERENSLISTA .................................................................................................. 25 

BILAGA 



1 

1 INTRODUKTION 

 

Och jag är gärna väldigt tydlig med hur jag ser på det: skolorna 

måste vara en del av informationssamhället. Vi måste ha en 

skola som följer med i sin tid. (Hatt, Tal 2011-03-15) 

För ca 200 år sedan revolutionerades skolan av den svarta tavlan som ändrade 

pedagogernas undervisning i skolorna. Idag kan den digitala skrivtavlan slå igenom 

med samma kraft. Lärare måste nu förändra sitt sätt att undervisa, precis som för 200 

år sedan. Men idag kan det tyckas att situationen är lite mer komplext. Det är inte 

alla lärare/pedagoger som har hängt med i den tekniska utvecklingen och den nya 

digitala skrivtavlan kan vara ett stort hinder som inte ger det resultat som önskas i 

undervisningen. Den digitala skrivtavlan kan även vara en möjlighet för både elever 

och pedagoger att utvecklas och få undervisningens kvalitet att skjuta i höjden 

(Betcher & Lee, 2009).  

För att utveckla skolan behöver den vara i takt med dagen samhälle och tekniken 

som används dagligen. Regeringen har varit stora supportrar av integreringen av den 

digitala skrivtavlan i skolorna och snabbt bestämt att alla klassrum ska vara 

digitaliserade. Detta regeringsbeslut är en önskan om förbättring och utveckling. 

Även om regeringen har ändrat i styrdokumenten för skola, lärarutbildning och 

läroplan, för att pedagoger ska arbeta med IT i skolan, så är det inte styrdokumenten 

som avgör IT:s framgång i skolan, det är lärarna (Hatt, 2011). 

Det är lätt att installera digitala skrivtavlor i Sveriges klassrum och säga att vi är 

moderna, men är vi verkligen det? Kompetensutveckling och förståelse är nyckeln 

till att vara modern (Krumsvik, 2008). Får lärarna den kompetensutveckling och 

fortbildning som krävs för att kunna arbeta med den digitala skrivtavlan? Får de vara 

med och bestämma hur den digitala tavlan ska användas eller blir det bestämt över 

huvudet på dem? För att kunna försvara inköpet av den digitala skrivtavlan som 

kostar en del, behövs det att tavlan används regelbundet i alla ämnen (Betcher & Lee, 

2010). Som snart färdiga pedagoger känner vi att dessa frågor är relevanta, för att 

veta hur implementering kan gå till vid införskaffandet av nya digitala verktyg.  

I Kairos future:s rapport IT och digital kompetens i skolan står det att skolan står 

inför en revolution som kommer förändra sättet man arbetar med IT i skolorna. 

Regeringen vill ha snabba förändringar och visa att den svenska skolan är modern, 

men pedagogerna som ska jobba med förändringarna är inte lika entusiastiska 

(Kairos future, 2011).   

En av författarna till detta arbete har varit i kontakt med den digitala skrivtavlan och 

haft bra erfarenheter av den. Den andra författaren har aldrig ens rört en digital 

skrivtavla varken på universitetet eller under praktiken. Därför har vi valt att forska 

om implementeringen av den digitala skrivtavlan i förskola och skola. Christiansen 

m.fl. (2008) säger att pedagogens kompetens och att lärarna är med på förändringen 

är det viktiga för att det ska ske en lyckad implementering. Den digitala skrivtavlan 

är bara ett instrument och det är läraren tillsammans med eleverna som ska spela på 

den. Finns inte förståelsen för detta instrument kommer resultatet bli falskt. 
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1.1 Centrala begrepp 

Här beskriver vi de vanligaste termer som vi kommer använda oss av i detta 

examensarbete. 

1.1.1 IT och IKT 

IT – Informations teknik. Är ett samlingsbegrepp för de möjligheter som skapats 

genom framsteg inom datateknik. Vid benämningen IT menas dator teknik (NE.se). 

IKT – Informations- och kommunikationsteknik. Den del av IT som bygger på 

kommunikation mellan människor. Vid benämningen av IKT menas digital 

skrivtavla, dator, tv-spel, internet, radio och tidningar (NE.se).  

1.1.2 Digital skrivtavla 

Den digitala skrivtavlan består av en interaktiv tavla, en projektor samt en dator med 

programvaran Notebook. Tavlan har pekskärm och elektroniska pennor. Det som 

skrivs på tavlan kan sparas ner (Robling & Westman, 2009). Den digitala skrivtavlan 

kan användas till olika saker bland annat, visa film, skriva, klippa, markera saker, 

kopiera, rita, osv. Man har tillgång till internet och kan snabbt få upp information 

(Betcher & Lee, 2010). 

1.1.3 Smartboard 

Det finns flera olika märken av den digitala skrivtavlan och Smartboard är ett av 

dem. Eftersom Smartboard är den vanligaste benämningen i skolor kommer vi 

använda oss av det hädanefter när vi beskriver den digitala skrivtavlan. 

 

1.1.4 Implementering 

Det finns andra ord för implementering som används i andra sammanhang. Det är 

ord som genomföra, förverkliga och få till stånd, som ofta används i ett vardagsspråk 

(Guldbrandsson, 2007).  

Vid implementeringens början är det en idé som växer fram för hur en ny metod ska 

komma till användning. Idén kan ha ett ursprung från behovet av användningen av 

den nya metoden. Därefter fattas ett beslut som sedan ska planeras och förberedas, 

för att sedan anpassas i organisationen. När det nya arbetsredskapet är installerat och 

inkört i organisationen utvärderas det och där kommer det fram om 

implementeringen varit värd mödan. För att uppnå de förväntningar som finns på 

metoden och implementeringen måste båda fungera ute i verksamheten 

(Guldbrandsson, 2007). 



3 

2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syfte 

Dagens läroplan och därmed alla skolor vill att eleverna ska vara delaktiga i vad som 

ska göras och bestämmas i skolan. Det ska med andra ord finnas ett elevinflytande. 

Vi vill se  vilket inflytande pedagogerna har vid implementeringen och villkoren att 

arbeta med Smartboards? Vi har utifrån denna fråga valt att undersöka vilken syn det 

finns på satsningen av Smartboard i den pedagogiska verksamheten. För att få ett 

större perspektiv hur implementering gick till, vill vi undersöka både en skola och en 

förskola som båda har gjort en större satsning på att köpa in Smartboards. 

 

Forskningsfråga 

För att undersöka synen på satsningen av Smartboard i den pedagogiska 

verksamheten har vi formulerat följande frågeställningar:   

 Vad har rektorn för förväntningar på Smartboardens användning? 

 Vilka tankar och argument har väglett rektorn i implementeringsarbetet? 

 Hur reflekterar pedagogerna kring implementeringen?  

 Hur beskriver pedagogerna sitt användande av Smartboarden idag? 

 

Forskningsintresse 

Studien ska bidra till större förståelse för pedagogers och rektorers tankar och syn på 

Smartboardens implementeringen i pedagogisk verksamhet. En annan bidragande del 

är att utveckla en förståelse kring hur implementeringsprocessen har gått till.  
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3 TEORETISKA RAMAR 

I detta arbete har vi utgått från det sociokulturella perspektivet på lärande. Denna syn 

på lärandet kommer från de ryska psykologerna Vygotskij, Luria och Leontjev som 

har studerat lärandet genom ett kulturellt, historiskt och kontextuellt perspektiv 

(Säljö, 2002). 

Från en sociokulturell utgångspunkt är det mest avgörande i detta perspektiv hur 

individens lärande och utveckling går till. En fråga om hur vi tillägnar oss 

resurser/kunskaperna för att använda oss av mer avancerade verktyg (Säljö, 2002).  

En annan utgångspunkt för ett sociokulturellt perspektiv på lärande är mänskligt 

tänkande och handling (Säljö, 2002). Det finns intresse för hur individen och 

gruppen tillägnar sig och nyttjar fysiska och kognitiva resurser. Lärandet har sin 

utgångspunkt i de kommunikativa processerna. Tänkande, kommunikation och 

fysiska handlingar är situerade i kontexten och att förstå kopplingen mellan 

sammanhang och individuella handlingar är därför något av en kärnpunkt i ett 

sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2002). 

Synen på lärande befinner sig i en brytpunkt och det gör även skolans 

kommunikativa traditioner. Utbildning och lärande ses alltmer som en livslång 

process och inget som man gör en gång. Under vårt liv lär vi oss hela tiden nya 

saker. Tekniken byts ut, organisationen och arbetsuppgifter ändras, vilket leder till att 

människor måste ställa om sig för ett fortsatt lärande (Säljö, 2002).  

Lärare som står i centrum och undervisar med hjälp utav böcker som läromedel 

håller på att föråldras som modell för undervisning. Att sitta och ”ta in kunskap” 

under katederundervisning gick an när böcker var en bristvara eller när det var skolor 

och universitet som höll i kunskaperna. I dagens mediasamhälle fungerar det inte 

(Säljö, 2002).  

En uppenbar konsekvens av den nya utvecklingen är att mycket tid kommer gå åt till 

att lära sig den nya teknologin och dess olika användningsområden. Elever och 

pedagoger bör förstå sig på tekniken och kunna använda sig av den för att det ska ske 

ett lärande. Enligt Säljö (2002) krävs det att kunskapen förmedlas under organiserade 

former. Om läraren inte vet vad det är han/hon lär ut kommer barnen inte lära sig och 

det hämnar deras utveckling och deras lärande (Hundeide, 2006).  

Vi har valt det sociokulturella perspektivet att utgå från i denna undersökning 

eftersom det förespråkar ett aktivt lärande och engagemang. Som skrivet tidigare är 

frågan i det sociokulturella perspektivet hur vi tillägnar oss kunskaper. Det tycker vi 

kan anpassas till hur lärare och pedagoger tar till sig nya tekniska verktyg. Det 

sociokulturella perspektivet stämmer väl överens med våra forskningsfrågor. Vi vill 

ta reda på hur pedagoger upplever implementeringen och villkoren att arbeta med 

Smartboard. 
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4 BAKGRUND 

I bakgrunden finns det beskrivet tidigare forskning kring lärarkompetens, regerings- 

och ledningsbeslut, Smartboardens användningsområden, IT-satsningar & 

kompetensutvecklingar samt styrdokument. 

4.1  Lärarkompetens  

Sverige är ett väldigt IT-moget land där många har en dator i hemmet eller har 

tillgång till en i vardagen. Faktum är dock att Sveriges skolbarn har låga kunskaper i 

hur de ska hantera en dator. För att eleverna ska kunna konkurrera med resten av 

Europa krävs det att det blir bättre tillgång till datorer i skolorna och att det finns 

kompetenta lärare som kan utveckla elevers datoranvändning (Hatt, 2011). 

I dagens skolor installeras fler och fler digitala skrivtavlor. De skall användas för att 

utveckla och ge större kvalitet till undervisningen. bara för att den digitala 

skrivtavlan har kommit till skolorna betyder det inte att undervisningen blir bättre, 

eller att eleverna förstår mer (Christiansen, m.fl. 2008). Det är lärarens attityd till den 

nya teknologin som kan vara avgörande i deras användning av Smartboarden. Det 

krävs engagemang och vilja att använda sig av teknologin som kan ge nya 

möjligheter och nya sätt att fånga eleverna på (Krumsvik, 2008). Lärarna behöver 

även få kompetens eller fortbildning inom de nya områdena för att kunna använda 

sig av dem på ett pedagogiskt sätt (Kairos future, 2011). Lärarnas eget lärande är 

både en process och ett resultat. Processen är indelad i två delar som samverkar med 

varandra, samspelet och individens inre bearbetning. Resultatet kan innebära att det 

blir en varaktig förändring hos läraren. Dessa två tillsammans gör att läraren ökar på 

sin egen lärarkompetens (Illeris, 2001). Det är inte bara den enskilde läraren som 

måste förändra sitt arbetsätt, det är hela arbetslaget. Medarbetarnas interaktion med 

varandra, deras identitet, beteende till arbetet och på arbetsplatsen kallas för 

medarbetarskap. Att ha ett bra medarbetarskap inom arbetslaget eller hela skolan 

påverkar lärares utveckling och deras attityder (Kilhammar, 2011).  

Moss m.fl. (2007) och Christiansen m.fl. (2008) tar upp lärarens kompetens i 

användningen av Smartboarden som är en stor del i sin egen vidareutveckling. 

Lärarna behöver känna sig säkra på tekniken och dess användning för att kunna 

undervisa med hjälp av IKT. I Somekhs m.fl. (2007) rapport kan man läsa att med 

hjälp av Smartboarden har uppmärksamheten under lektionerna ökat. De poängterar 

även hur viktigt det är att lärarna kan använda sig av tavlan. Om lärarna inte 

behärskar användandet kommer tavlan bli ett outnyttjat medel (Somekh m.fl. 2007). 

Dock finns det lärare som inte vill använda sig av Smartboarden för att de är osäkra 

på att tekniken inte fungerar som den ska. Det kan göra att lärarna känner sig 

inkompetenta och motvilliga till att använda Smartboarden (Slay, Sieborger & 

Hodgkinson-Williams, 2008). När en skola har köpt in en Smartboard blir de ofta 

erbjudna en utbildning av det företag som sålde den. Dock inriktar sig utbildningen 

mot hur Notebook-programmet fungerar och inte hur Smartboarden kan användas i 

den pedagogiska verksamheten (Lewin, Somekh, & Steadman, 2008). 

Enligt Buckingham (2006) är användningen av IKT lika vanligt som att andas för 

många unga, vilket gör det viktigt för skolorna och lärarna att vara med i 

utvecklingen av den nya tekniken. Detta för att kunna fånga och behålla elevers 

intresse. Sker inte det kommer eleverna tappa intresse för undervisningen och längta 
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till den stund då skolan är över och de åter igen får tillgång till den snabba vardagen, 

med obegränsad tillgång till dator och internet. 

I rapporten Kairos future (2011) står det att Sverige ligger högt i internationella 

mätningar för IT-tillgängligheten. Dock visar mätningen på att det är lärares 

bristande kompetens som har gjort att de svenska skolorna inte är på samma nivå 

som andra skolor i Europa. Mätningarna visar att skolorna ligger efter i både 

inlärning och användandet av datorkunskap. När lärare tillfrågades om deras IT-

kompetens svarade 42 % av lärarna att deras IT-kompetens var för låg för att kunna 

användas i det pedagogiska arbetet. Eleverna blev också tillfrågade vad de tyckte om 

sina lärares IT-kompetens och 42 % av eleverna ansåg att lärarna inte har tillräckligt 

med kompetens inom IT-användningen för att kunna använda den i undervisning på 

ett bra sätt. Det står även i rapporten Kairos future (2011) att om lärarna ska bli 

bättre och mer säkra i sin användning av Smartboarden, behöver de leka och 

experimentera, prova på olika program och lära sig hur de används (Kairos future, 

2011).  

 

4.2 Regerings och ledningsbeslut 

Regeringen har fastslagit att Sverige ska vara främst i världen att utnyttja de digitala 

möjligheterna. Dock är det fortfarande 20 000 elever i grundskolan som inte har en 

dator i hemmet (Hatt, 2011). Detta gör att skolornas ansvar att förmedla IT-kunskap 

till eleverna blir stort. Vissa skolor är väldigt bra på att undervisa eleverna i hur de 

ska använda en dator och datorns möjligheter. Dock finns det skolor som inte anser 

att datoranvändningen är viktigt. Vilket resulterar i att elever utan tillgång till datorn 

i hemmet inte kommer ha samma möjligheter som de elever med tillgång till dator i 

hemmet (Hatt, 2011). 

När det ska införskaffas nya verktyg till skolan kommer ledningen eller personalen 

med argument varför verktyget bör införskaffas. Hur dessa argument översätts för 

den andra parten, har stor betydelse för hur dessa argument kommer mottagas 

(Kilhammar, 2011). Det finns två olika modeller som ofta är synliga vid 

implementeringar och dessa är antingen top-down eller bottom-up. Vid top-down 

modellen är det ledningen som tar beslutet och sedan förmedlar det till de anställda. 

Vid bottom up modellen är de arbetare som har en lägre ställning i verksamheten, 

som är nyckelpersoner i beslutstagandet. Top-down modellen används vid vissa 

skolor, där ledningarna tar beslut för att visa att deras verksamheter är moderna och 

hänger med i utvecklingen (Municio, 1995). Att köpa in en Smartboard gör dock inte 

en skola modern. Det är hur Smartboarden används och hur lärarna och elever kan 

integrera den i undervisningen. Vet inte lärarna hur de ska göra för att använda Smart 

borden, kommer de dra sig för att använda den (Betcher & Lee, 2010). Varken elever 

eller lärare kommer då kunna dra nytta av detta verktyg. I rapporten Kairos future 

(2011) kan det utläsas hur olika ledningar är eld och lågor över IT användandet i 

skolorna. Ledningens beslut kan vara snabba i deras önskan att skolan ska bli 

digitaliserad. Besluten tas snabbt och ofta över de verkliga aktörernas huvuden. 

Aktörerna är lärarna i skolan, de som ska använda sig av tekniken och som ska 

förverkliga målen för verksamheten. Ellström (1996) menar på för att få en ökad 

förståelse och acceptans är det viktigt att pedagogerna är med och bestämmer 

målformuleringen för användningen av de nya verktygen. McLaughlin (1976) skriver 
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att delaktighet i utformningen av ett förändringsarbete och i besluten som fattas är en 

förutsättning för lärarna att få ett lärande som leder till förändring.  

Skolans utveckling mot det digitala är inte bara för att hålla elevernas intresse vid liv, 

utan även för att hjälpa de barn som inte har samma möjligheter som de elever vilka 

har tillgång till datorn i hemmet. Därför bör lärarna ha kunskap kring hur de ska 

använda sig av tekniken för att kunna lära ut till eleverna. Finns inte denna kunskap 

hos lärarna resulterar det i att skolan brister i deras uppdrag att ge eleverna kunskaper 

för ett fortsatt lärande (Kroksmark, 2010). 

4.3 Smartboardens användningsområden 

Världens första Smartboard kom 1991 till universitet i Nevada. Den första 

Smartboarden kom 1995 till Sverige och idag finns den i 4000 svenska klassrum. 

Teknologin har utvecklats i både hård- och mjukvara och Smartboarden har spridits 

som en löpeld över hela världen (Robling & Westman, 2009).  

Till skillnad från den svarta tavlan som kan ses som enbart ett lärarverktyg, ska 

Smartboarden vara inbäddad i pedagogiken och fungera som en medlare mellan 

lärare - elev och elev - elev (Lewin, Somekh, & Steadman, 2008).   

Smartboarden består av en interaktiv tavla, en projektor samt en dator med 

programvaran Notebook. Användningsområdena är stora. Tavlan kan användas till 

att visa helbildsskärm (Robling & Westman, 2009). Den kan ha två sidor uppe 

bredvid varandra för att tillexempel jämföra arbeten eller bilder. Det som skrivs på 

Smartboarden kan direkt sparas ner för att senare öppnas, till skillnad från 

Whiteboarden där det skrivna måste suddas ut för att få plats med mer text. Det går 

att föra upp tabeller på tavlan. Det finns även ett svävande tangentbord som gör att 

lärare/elev kan skriva direkt på Smartboarden istället för att använda sig av datorns 

tangentbord. Det finns verktyg för att förändra objekt, förstora/förminska, rotera, ta 

bort, vända, klona, ta fram en bild eller ett ljud. Smartboarden kan användas till att 

visa internet sidor och film. Det finns internet sidor med färdiga lektioner som kan 

användas på Smartboarden. Detta är bara en liten del av Smartboardens 

användningsområden. Sammanfattningsvis kan lärare och elever göra det mesta på 

Smartboarden, det är bara fantasin som sätter gränserna (Robling & Westman, 2009).  

4.4 IT-satsningar & kompetensutvecklingar 

Under 1980-talet genomfördes många olika kompetenssatsningar för att öka lärares 

kompetens inom datoranvändning. Kompetensutbildningarna var inte vid skolans 

datorer, utan på datorer med bättre program. Utbildningarna inriktade sig inte på 

undervisning utan programmering och utgick inte från lärares eller elevers 

perspektiv. Under nästa stora IT-satsning som kallades DOS, avsattes medel till 

skolprojekt och utveckling av programvara. Dock avsattes inga pengar till 

kompetensutveckling för lärarna. Eftersom att skolorna nu fick ansöka om dessa 

medel, involverades enbart de lärare som visade intresse för datoranvändningen. 

Under 1990-talets början avsattes inga större statliga medel till kompetensutveckling 

av lärare. I mitten av 1990-talet kom den enda statliga insatsen, som skulle med hjälp 

av skolnätet vägleda och stimulera lärare och elever i användandet av IKT. Detta 

program kallades för ITiS (IT i skolan). 2005 utvecklades ett nytt program som 

skulle främja och utveckla lärandet i informationsteknik, programmet kallades för 

PIM (Praktisk IT och mediekunskap) och var helt webbaserat (Hylén, 2010). Det 

som kan utläsas är att de flesta IT-satsningarna sker i skolan. Dock kan man se i 
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Somekh m.fl., (2007) rapport att de yngre barnen lär sig snabbare och under en fem 

månaders period ökade deras kunskaper inom matematik och språk väsentligt. Därför 

bör fler satsningar ske i förskolan. 

En större satsning för att stimulera IT-användningen tillsattes till lärarutbildningen 

som påbörjades 2005. Detta för att kommuner upplevde att nyexaminerade lärare 

hade sämre kunskaper inom IT än vad många redan verksamma lärare hade. Trots att 

det skulle satsats stort på användningen under lärarutbildningen, uppgav många 

lärarstudenter i en enkätstudie att de inte var nöjda med IT-undervisningen under 

utbildningen (Hylén, 2010). 

För att kunna använda lärandestrategier behöver pedagogen vara medveten och 

kompetent och därför inneha både grundläggande IT-färdigheter och didaktisk IKT-

kompetens (Krumsvik, 2008). Det finns flera forskningsprojekt som har studerat 

lärares syn på Smartboarden bland annat Moss m.fl. (2007) och Christiansen m.fl. 

(2008). De tar upp lärares kompetens i användningen av Smartboarden och hur viktig 

den är i utlärningen. Ju större kunskap lärare har om Smartboardens användning, 

desto mer kommer de använda sig av tavlan. För att lärare ska kunna använda sig av 

tavlan i den pedagogiska undervisningen behöver de relevant materiell och 

information om hur de kan använda sig av Smartboarden (Somekh m.fl. 2007). 

Kilhammar (2011) skriver hur lärares attityd till det nya verktyget har grund i hur 

implementeringen utföll. Ifall ledningen kom med bra argument eller om det blev ett 

top down beslut där pedagogerna inte hade något att säga till om. Pedagoger som är 

delaktiga i besluten, utformningen av mål och förutsättningarna för de nya verktygen 

är positiva pedagoger. Pedagoger som inte fått vara med i besluten blir ofta negativa 

och det skapar en ovilja till att arbeta med den nya metoden (Kilhammar, 2011).   

Nästan alla lärare ser Smartboarden som ett bra medel att använda och utveckla 

undervisningen, förutsatt att tekniken inte började strula (Moss m.fl. 2007). Det 

skapar ett stort orosmoment för många pedagoger som känner att de inte behärskar 

tekniken och behöver använda sig av antingen elever eller gå och hämta kollegor för 

att få tekniken att fungera. Pedagoger tyckte att det störde undervisningen, vilket 

många elever höll med om (Beauchamp, 2004). Tekniken har även tidigare varit ett 

störningsmoment för lärarna när datorerna kom. Då var problemet att datorerna oftast 

var placerade i datorsalar. Det blev en extra process att ta med eleverna dit, starta 

datorerna och få alla elever att arbeta ”rätt”, det vill säga göra det som uppgiften 

ålägger (Hylén, 2010). 

I framtiden har Anna-Karin Hatt (2011) som är Sveriges IT- och energiminister sagt 

att de nyexaminerade lärarna ska ha kunskaper att använda digitala verktyg. Det är 

inte enbart kompetensen som spelar stor roll när pedagoger ska lära sig använda 

verktyget. Det behövs även ork, intresse och motivation för utforskningen av 

Smartboarden.  

4.5 Styrdokumenten 

Under de senaste tio åren har det skett stora förändringar inom utbildningsväsendets 

läroplaner. I Lpfö 98 tar de upp att förskolan skall främja lärande där individen 

stimuleras vid inhämtandet av kunskaper (Utbildningsdepartementet, 1998).  

Den nya läroplanen för förskolan påpekar följande: 
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Förskolan ska sträva efter att varje barn…  

 utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda 

sig av, tolka och samtala om dessa (Skolverket, 2010. s.10).  

I förskolan kan man se att användningen av IT tydligt kopplas till 

skapandeprocesserna. Det handlar även om att använda nya verktyg till dessa 

processer. I jämförelse med läroplanen för det obligatoriska skolväsendet görs en 

tydligare koppling av IT till arbetssättet (Söderlund, 2000).  

Den gamla läroplanen Lpo 94 beskrev hur skolan tillsammans med hemmet skulle 

förmedla kunskaper för att göra eleverna till ansvarskännande människor och 

samhällsmedlemmar. Lpo 94 menade att skolan ska förmedla ”beständiga 

kunskaper” till eleverna. Det är få ställen i Lpo 94 som uttrycker något om IT-

använding i skolan (Utbildningsdepartementet, 1994). 

Det som sägs angående digitala medier i Lgr 11 är bland annat: 

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola… 

kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, 

skapande och lärande (Skolverket, 2011. s.15) 

Lpo 94 handlar om att bedriva ett pedagogiskt lärande och stimulera eleverna till att 

själv aktivt vara en del av processen (Söderlund, 2000). I den nya läroplanen inriktas 

det mer på användandet och att det är skolans uppgift att eleverna vet hur de ska 

använda sig av IKT (Skolverket, 2011). Regeringen har beslutat att Sverige ska bli 

ett digitalt land som tar tillvara på de digitala resurserna (Hatt, 2011). Dock finns 

ingen större hänvisning direkt till användningen av digitala medier i den gamla eller 

den nya läroplanen. Detta kan ses i den nya läroplanen Lgr 11 där det är lika viktigt 

att eleverna lär sig skriva på datorn som för hand. Målen är att eleverna ska ha 

kunskap om hur man producerar med hjälp utav en dator (Skolverket, 2011). Både 

Lgr 11 och Lpo 94 visar i läroplanerna att användandet av IKT, ofta är kopplad till 

de skapande processerna i svenska, engelska och matte (Skolverket, 2011; 

Utbildningsdepartementet, 1994). 
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5 METOD  

Enligt Stukát (2005) finns det olika metoder för att samla in information från ett 

forskningsfält. Det är forskningsfrågan som är ledaren och den vägleder frågorna 

som ska besvaras i undersökningen. Alla sorters frågor leder till olika svar och dessa 

svar hittar man i olika metoder och ansatser. Det är därför viktigt att utgå ifrån 

forskningsfrågan när man väljer metod. Dessa olika metoder kan vara intervju, enkät 

och observation (Lantz, 1993). 

Inom forskningen finns det två olika forskningssätt, dels det kvalitativa och dels det 

kvantitativa synsättet. Dessa två synsätt används när man bearbetar och analyserar 

resultaten som uppkommer vid en undersökning (Patel & Davidson, 1994). Det 

kvantitativa synsättet ger oss kunskap om ”hur mycket”. Från början vet man vad 

som finns och söker efter svar och mönster med stöd i kvantitets mängden. Till 

skillnad från det kvantitativa synsättet syftar den kvalitativa forskningen på en verbal 

analysmetod, ofta i samband med intervjuer. Detta sker vid öppna intervjuer där man 

startar upp konversationen med en stor fråga. Undersökningen är menad för att ta 

reda på respondentens åsikt (Patel & Davidsson, 1994). Men det behöver inte var ett 

renrasigt synsätt som används mellan dessa två forskningssätt, utan ibland så blandas 

dessa synsätt i undersökningen (Stukát, 2005). 

Lantz (1993) skriver om flera olika sorters former av intervjuer det kan t.ex. vara 

öppen intervju, strukturerad intervju och halvstrukturerad intervju. Den sistnämnda 

är en blandning mellan de andra två, eftersom den ger både öppna och fasta svar. 

Frågorna till den halvstrukturerade intervjun går efter ett tema och kräver ett visst 

svar som gör att intervjuaren följer frågeställningen. En öppen intervju har en stor 

frågeställning som därmed får ett brett svar och det finns möjlighet att ställa 

följdfrågor till svaren. Motsatsen till den öppna intervjun är den strukturerade där 

frågorna är mindre och konkreta. Frågorna ställs i en viss ordning för att få fram de 

svar man vill ha. Ofta är svaren klara redan innan man ställer frågan och 

respondenten har inte mycket att fundera över (Lantz, 1993). Vi väljer därför att 

använda oss av den halvstrukturerade metoden, eftersom att vi anser att den har 

öppna frågor, som ska ställas i relation till konkreta svar för att de ska kunna 

analyseras. 

Det som är gemensamt med alla metoder är att förarbetet är viktigast. Utefter hur 

noga förarbetet är gjort, desto bättre och välplanerade svar ges till fenomenet som 

undersöks. Förutom förberedelsen är metoderna lika genom att de kräver 

kvalitetskriterier och återkoppling av resultaten (Einarsson & Chirac, 2002; Lantz, 

1993). Förberedelsen för undersökning gjordes genom forskning i litteraturen, 

införskaffande av inspelningsinstrument och övning av intervjufrågor. 

 

5.1 Urval 

Urvalet av de två pedagogiska verksamheterna där vår undersökning skulle göras föll 

på en medelstor kommun. Vi valde att göra undersökningen i en stad som vi kände 

till från tidigare praktik eftersom att det var här vi fått upp intresset för 

frågeställningen. Omfattningen och urvalet styrdes av tidsbrist, en större studie hade 

varit intressant men inte genomförbar inom ramarna för kursen. 

De kommunala verksamheterna där vi gjorde våra intervjuer var på en skola med 

elever F-klass upp till årskurs 5, samt en nybyggd förskola med barn 1-5 år. På 
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skolan intervjuade vi 3 lärare som var verksamma i årskurs F-1 och rektorn för 

verksamheten. På förskolan intervjuades två förskolelärare och rektorn, för att få en 

bättre bild över implementeringen. Sammanlagt under intervjuerna tillfrågades 5 

kvinnor och 2 män, detta för att det inte arbetade fler män i verksamheterna. 

Vi fick ett bortfall när en skola som vi hade kontaktat tackade nej till 

undersökningen. Det gjorde att vi fick vända oss till en ny skola, vilken genast 

godkände att vi fick komma och intervjua dem. 

5.2 Tillvägagångssätt 

När vår forskningsfråga var fastställd började våra tankar gå kring hur vi skulle 

genomföra undersökningen. Vi läste om tre olika metoder. Det är enkät, intervju och 

observation. Enkät och observation valdes bort för att enkäten skulle ta för lång tid 

och det fanns möjlighet till feltolkningar av frågorna. Observationen skulle kunnat 

hjälpa oss att få en bredare syn över vår forskningsfråga. Dock skulle denna metod ta 

för lång tid. Därför var det intervjun som passade bäst som metod för att undersöka 

vår forskningsfråga. Intervjun skulle ge oss direkta svar och en förklaring kunde ges 

till respondenten om frågan inte uppfattades rätt. Intervjufrågorna utformades efter 

samtal med handledaren och efter att vi skapat oss en bild av frågan utifrån vår 

bakgrundsstudie. Den intressanta informationen som vi hittat gjorde vi om till 

passande frågor. Det blev en frågeställning för rektorerna och en frågeställning för 

pedagogerna. Frågorna testade vi sedan på studenter i vår närmiljö. Inte för att 

studenterna kunde ge oss svar på frågorna, men de kunde berätta om intervjufrågorna 

var lätt förstådda eller om frågorna behövde utvecklas. För att förstå frågorna gav vi 

dem information från vår bakgrund. 

Efter att metoden och forskningsfältet var fastställt kontaktade vi via mail (se Bilaga 

1) två rektorer för verksamheter som arbetade med Smartboard. Förskolan vi vände 

oss till var positiv och vi fick gärna komma dit och genomföra våra intervjuer. 

Rektorn för skolan som vi vänt oss till ansåg dock att verksamheten hade för mycket 

att göra och ville inte belasta sina lärare med intervjuer. Det gjorde att vi fick skicka 

iväg ett mail till en annan skola i kommunen. De ställde sig positiva till vår 

undersökning och datum bestämdes för när vi skulle utföra intervjuerna. Vi kom 

överens med rektorerna att komma ut en förmiddag var till verksamheterna för att 

intervjua rektor och pedagoger. Pedagogerna som vi mötte för intervjuerna var 

utvalda av rektorn, men vi upplevde ändå att de fick möjlighet att tacka nej om de 

inte ville delta i intervjun.  

Frågorna till respondenterna var utformade som halvstrukturerade intervjuer med 

stora och relativt öppna frågor (bilaga 2). Dessa frågor gick efter ett visst tema för att 

vi skulle få ut all tänkbar information gällande rektors och pedagogers tankar och syn 

kring implementeringen av Smartboarden. Intervjuerna skulle spelas in med hjälp 

utav Ipod och mikrofon för att vi skulle få med all information som sades. 

Alla intervjuerna genomfördes enskilt. I skolan utfördes Intervjuerna i 

personalrummet, för det var det enda rummet som var tillgängligt. Det fanns risk att 

bli störd eller avbruten eftersom att dörren inte gick att låsa. Intervjun med rektor för 

skolan genomförde vi tillsammans. När vi intervjuade pedagogerna fick en av oss gå 

ut i klassen för att avlösa läraren. På detta sätt behövde inte lärarna känna stress över 

att de missade något på lektionerna eller missade ett planeringstillfälle. Detta gjorde 

att lärarna kände sig lugna och tillfreds under intervjun.  
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Intervjuerna i förskolan utfördes i ett tyst litet rum där vi inte behövde bli störda. 

Under dessa intervjuer satt vi båda med och kunde komplettera varandra om det 

behövdes. Det märktes på pedagogerna att de var lite stressade eftersom att de skulle 

på möte efter vi utfört intervjuerna. 

Eftersom att intervjuerna gjordes under två förmiddagar så fanns det tid efteråt att 

transkribera det införskaffade materialet. De inspelade intervjuerna avlyssnades för 

att ord för ord skrivas ner i ett dokument på datorn (Lantz, 1993). Dock valdes det att 

utesluta gester, ljudlägen och konstpauser för att de inte ansågs ha betydelse i 

resultatet. 

 

5.3 Bearbetning av data 

Det finns olika sätt att analysera texten vi transkriberat inom ramen för en kvalitativ 

forskningsansats. Det kan göras med bland annat kvalitativ innehållsanalys och 

hermeneutik. 

Våra transkriberade intervjuer och nedskrivna resultat analyserades. Textanalysen till 

vår kvalitativa forskning byggs på en samstämmighet av två olika analysmetoder. De 

två forskningsansatserna som vi använt oss av är en blandning av kvalitativ 

innehållsanalys och hermeneutik.  

Den kvalitativa innehållsanalysen bygger på att man söker efter teman i materialet 

som framkommit under transkriberingen. Utifrån den insamlade data vid intervjuerna 

ska forskaren göra sig bekant med texten som bildat resultatet. Texten ska sedan 

kategoriseras för att sättas i ett schema som ska följas vid analysen. Detta för att söka 

efter och kategorisera de teman som finns i texten (Bryman, 2008). Vi var ute efter 

att analysera fram textens mening och teman utifrån vad respondenterna har sagt i 

våra intervjuer. Att ta fram respondentens mening i den text som transkriberats är 

hermeneutikens huvudsyfte (Bryman, 2008). Hermeneutik betyder tolkningslära, där 

man är ute efter att tolka en texts språk. Det är inte endast en tolkning av text som 

hermeneutiken handlar om utan den tolkar även mänskliga handlingar och 

livsyttringar som kommer fram i texterna, detta för att kunna förstå och tolka 

forskningen (Patel & Davidsson, 1994).  

Genom att vi använder oss av en blandning utifrån dessa två textanalyser kommer ni 

i resultatets analys kunna utläsa temat i transkriberingen och perspektivet i 

respondentens svar. 

5.4 Reliabilitet och validitet 

Begreppet reliabilitet betyder kort sagt hur tillförlitlig kvaliteten är på 

undersökningen. Reliabiliteten svarar på hur tillförlitlig metoden var som användes 

för att införskaffa resultatet. Har resultatet av metoden gett liknande svar från 

respondenterna på intervjufrågorna, finns det en hög reliabiliteten på arbetet (Stukàt, 

2005). Reliabiliteten är inte det enda man ska värdera undersökningen utifrån. Man 

måste också titta på validiteten för arbetet. Validiteten bygger på om undersökningen 

är gjord efter de frågor man vill ha svar på, det vill säga om man verkligen 

undersöker det man sagt att man ska undersöka eller om svaren bygger på andra 

frågor. Validiteten och reliabiliteten ger svar på hur pass tillförlitlig metoden är för 

arbetet (Stukát, 2005). 
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Tidsaspekten och vårt val av intervjupersoner har påverkat slutresultatet på denna 

uppsats. Reliabiliteten är mindre eftersom att vi endast använt oss av två olika skolor 

till våra intervjuer. Lantz (1993) skriver att om det är lugnt runtomkring under 

intervjun så blir respondenten tryggare och svaren mer tillförlitliga. Reliabiliteten 

kopplas även till hur frågorna ställdes. Eftersom att vi valde att arbeta 

semistrukturerat ställde vi stora öppna frågor till respondenterna och genom att vi 

använde oss av intervjun så kunde vi förklara frågorna om de uppfattades på fel sätt. 

Genom att förklara frågorna för respondenten gjorde det möjligt för oss intervjuare 

att ställa frågorna på det sätt vi ville ha svaret på. Vi kan varit omedvetna om att 

frågan blivit omformulerad och därmed blev det en riktad fråga. Intervjupersonerna 

valdes ut av rektorn, därmed var det Smartboardkunniga personer som intervjuades. 

Det gjorde att det blev ett bortfall bland lärares allmänna syn och tankar kring 

Smartboardens implementering. Till den lägre reliabilitetsnivån räknar vi även dit att 

undersökningen är gjord i en mellanstor kommun. Vilket resulterar i att vi inte vet 

hur synen på Smartboardens implementering ses i andra kommuner, eller om de ens 

har kommit så långt i användningen. Pedagogerna som vi mötte för intervjuerna var 

utvalda av rektorn, vilken kan ha medfört att rektorn valde de pedagoger som kunde 

ge oss bäst svar utifrån vår frågeställning. Det som ökade vår reliabilitet var att alla 

svarade på våra frågor, ingen nekade till att bli intervjuad det bortses från den första 

skolan som vi tog kontakt med, vars rektor tog beslutet att inte låta oss komma dit 

och intervjua pedagogerna. 

Validiteten på arbetet och metoden är begränsad eftersom vi endast använde oss av 

en metod. Dock använde vi metoden på två perspektiv både på lärare och rektor för 

att få en bättre bild av de tankar som speglar implementeringen. Arbetet har ett klart 

sammanhang mellan teoridel och forskarfråga, det visar på att arbetet har en stark 

validitet eftersom att empirin håller sig till frågan. Stukát (2005) skriver att varje 

intervju med en människa är en felkälla eftersom att den kan ge mer eller mindre 

omedvetna svar på frågan. Ville respondenterna inte avslöja sanningen lägger de till 

eller tar bort bitar utav den. Därför måste det ses till personerna som intervjuades för 

att uppfatta om de hade något att dölja. Vi kunde inte se något tecken på nervositet 

vid intervjuerna på skolan, medan respondenterna i förskolan visade att de hade 

bråttom och ibland gav korta svar för att kunna gå till nästa möte. Trots detta känner 

vi inte att det drog ner på arbetets validitet.  

5.5 Etiska aspekter  

När man utför intervjuer så är det viktigt att tänka på de etiska aspekterna för att 

respondenten ska känna sig trygg med informationen den lämnar ut. Dessa etiska 

aspekter har fyra huvudregler som är i fokus, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Vi utgick från 

de etiska aspekterna när vi skulle göra våra intervjuer. När vi tog kontakt med 

rektorn beskrev vi syftet med intervjuerna och att deltagandet var frivilligt från deras 

sida. Vilket är vad som utmärker informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002). När vi 

fått godkännandet av rektorn, gavs ett samtycke från pedagogerna som intervjuades. 

Innan utfrågningen började informerades respondenten om att uppgifterna skulle 

behandlas konfidentiellt. Inspelningen skulle raderas efter användandet och det var 

endast vi författare som skulle ta del av uppgifterna som sades under intervjun. 

Respondenterna blev informerade om nyttjandekravet, som säger att all forskning 

endast kommer att användas till vårt forskningsprojekt (Vetenskapsrådet, 2002).  
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6 RESULTAT  

I detta avsnitt presenteras resultatet av intervjuerna som genomförts. Denna del är 

uppdelad i olika kategorier som bygger på våra frågeställningar. Vilka som varit 

involverade i beslutet till att införskaffa Smartboarden, vilka argument det fanns vid 

införskaffandet, vilken sorts utbildning pedagogerna fått och vad Smartboarden är 

avsedd att användas till? Eftersom att vårt syfte var att intervjua en skola och en 

förskola kommer resultaten presenteras enskilt utifrån de båda pedagogiska 

verksamheterna. I skolans resultat kommer intervjupersonerna benämnas som rektor 

och pedagog 1-3. Detsamma gäller för förskolan förutom att deras pedagoger 

benämns 4 och 5. 

6.1 Skola 

I detta kapitel är resultatet från intervjufrågorna indelat i fyra teman, som kan 

kopplas samman med våra forskningsfrågor.  

6.1.1 Beslut 

Anskaffandet av Smartboarden i skolan togs i samband med en IT-satsning, medger 

rektorn. Beslutet kom från skolledningen och satsningen gjordes av skolan och inte 

av kommunen. Det beslutades att alla klassrum skulle vara innehavare av en 

Smartboard. Rektorn var inte tillsatt när beslutet togs och vet inte hur de involverade 

pedagogerna ställde sig till införskaffandet av Smartboarden. ”Men det var som sagt 

skolledningen som tog beslutet, ” säger rektorn. 

Pedagog 1 anser att beslutet till införskaffandet av Smartboarden var en lång process. 

Först skaffades tavlan till högstadiet sedan kom beslutet att det skulle finnas en 

Smartboard i alla klassrum på låg- och mellanstadiet. Tavlorna köptes in en i taget, 

men pedagog 1 säger: ”att det idag finns Smartboard i alla klassrum”. 

Beslutet om införskaffandet kom från ledningen som varit väldigt framåt när det 

gäller nya saker, ansåg pedagog 2. Denna anser dock inte att pedagogerna fick vara 

med i beslutet av införskaffandet. ”Lärarna fick inte ens vara med och besluta vart 

tavlan skulle sättas upp i klassrummet, vilket de gärna varit då de hade valt en annan 

plats än mitt på Whiteboarden där den sitter nu”, säger pedagog 2.   

Även pedagog 3 instämmer med de andra att beslutet kom från ledningen. 

6.1.2 Argument 

De argument som framfördes av ledningen vid införskaffandet av Smartboarden var 

att tavlan skulle användas för att utveckla undervisningen. ”Det är ett fantastiskt 

verktyg och det är endast fantasin som sätter stopp för användningsområdena”, säger 

rektorn. Denne tycker sig inte hört några negativa argument, men är medveten om att 

det finns pedagoger som använder tavlan mer eller mindre och att detta beror på 

deras IT- kompetens. 

Pedagog 1 hade själv tankar på att detta kunde vara ett spännande beslut, men ville 

inte bli tvingad att använda Smartboarden bara för att den skulle användas. Annars 

såg denna pedagog positivt på beslutet eftersom att Smartboarden har många 

möjligheter till användning i undervisningen.  

”När initiativet kom att införskaffa tavlan på högstadiet så ville vi med ha den i låg- 

och mellanstadiet och bad om det”, säger pedagog 2. Ett argument som framfördes 
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av ledningen var att Smartboarden skulle göra det lättare för undervisningen och 

lärarna eftersom man kan visa allt på skärmen utan att behöva OH-projektor eller en 

massa papperskopior. Man skulle vinna en massa tid på denna sortens användning.  

Pedagog 3 ansåg att argumenten som framfördes vid implementeringen var att 

Smartboarden är ett komplement till undervisningen. 

6.1.3 Kompetensutveckling 

År 2010 anordnade rektorn två fortbildningskurser. Det kom en föreläsare som 

visade hur pedagogerna kunde utveckla sig och sin utbildning med hjälp utav 

Smartboarden. ”Men det gäller att pedagogerna själva har ett intresse av att vilja vara 

med och utveckla sig”, säger rektorn. Förvaltningen erbjuder även kurser för att få 

vidare kunskap kring användandet av Smartboarden. Rektorn förespråkar även att 

lärarna kan hämta färdiga lektioner från nätet. De måste vara genomtänkta och 

testade, vissa lektioner är inte användbara. 

Kompetensutbildningen har tagit form av fortbildning och litteratur i ämnet 

Smartboardkunskap. ”Vid införskaffandet kände jag ”Oj vad spännande, oj vad 

svårt”, säger pedagog 1. Det var den nya tekniken som skrämde. Men kunskap fanns 

även som internutbildningar i huset för de som var intresserade. Dessa utbildningar 

hölls av andra lärare som kommit längre i sitt användande av Smartboarden. 

”Det har funnits några korta kurser för oss lärare att gå på där de visade hur man 

skulle använda Smartboarden. Vi lärare i arbetslaget träffas ibland för att delge 

varandra om nya användningsområden som vi hittat när vi använt Smartboarden”, 

säger pedagog 2. Denne anger även att alla har fått möjlighet att gå på 

fortbildningskurser. ”I början var informationen obligatorisk, men sen har man fått 

visa egenintresse”. 

Pedagog 3 är utbildad förskolelärare och arbetar i förskoleklassen som inte har någon 

Smartboard i klassrummet. Denne har inte fått någon utbildning utan det har enbart 

lärarna fått. Det pedagog 3 kan om Smartboardanvändning är självlärt.  

6.1.4 Användningsområden 

”Smartboarden kan användas på massor av olika sätt, för redovisning, läs- och 

skrivinlärning, sökverktyg. Det är fantasin och kreativiteten som sätter gränserna”, 

säger rektorn. Denne säger även: ”Att det inte finns dokument till hur Smartboarden 

ska användas”. Rektorn menar på att det handlar om ett sunt förnuft i pedagogiken 

för vad tavlan ska användas till. Skolledningen har ett intresse av att pedagogerna 

använder Smartboarden maximalt för det är ändå en kostnad som är ganska stor. 

Rektorn är medveten om att tavlan används olika mycket av olika pedagoger. ”Det 

handlar om deras intresse och kompetens för tavlan”. Det har satsats på låg- och 

mellanstadiet, men förskoleklassen har ingen Smartboard i sitt klassrum utan de får 

låna från de andra klassrummen när de har intresse av att använda den.   

Det är fritt att tolka hur Smartboarden ska användas men vi är uppmanade att 

använda den och hitta nya möjligheter. ”Vi pedagoger tar hjälp utav varandra för att 

hitta idéer och nya användningsområden”, säger pedagog 1. ”I början var jag 

jätterädd men efterhand har det lossnat och jag blir modigare och modigare i mitt 

användande”, berättar denna pedagog. ”Det tar tid att hitta saker, komma ihåg hur 

man ska göra och hur man praktiskt ska använda den”. Som argument för 



16 

användningen antyder pedagog 1 att yngre personer har lättare att anpassa sig efter 

den nya tekniken än vad de äldre pedagogerna har.  

Pedagog 2 använder Smartboarden för att förklara och visa saker för eleverna, men 

även som en skrivtavla. ”Det som är bra med Smartboarden är att om barnen 

kommer med frågor som t.ex. ”hur ser en grävling ut?”. Då är det lätt att via 

Smartboarden gå in på internet och leta rätt på en bild, istället för att försöka rita eller 

slå upp det i en bok”. Denne vill också påpeka att man inte ska slänga ut det gamla, 

man behöver både nytt och gammalt.  

Eftersom att pedagog 3 inte har någon Smartboard i klassrummet så använder den 

endast tavlan efter skoltid och då främst som bildskärm istället för en tv. 

Smartboarden har en större skärm och ett bra ljud som gör att barnen fängslas av vad 

de ser. 

6.1.5 Sammanfattning 

På skolan togs beslutet om införskaffandet av Smartboarden från skolledningen. 

Tavlan skulle införskaffas för att utveckla verksamheten. Pedagogerna i denna 

verksamhet kände sig dock inte delaktiga i implementeringsprocessen De var dock 

positivt inställda till införskaffandet av Smartboarden. Detta för att de hört mycket 

gott kring dess användningsområden eftersom att den var i bruk på högstadiet. Vid 

uppsättningen av Smartboarden uppstod en irritation från pedagogerna eftersom att 

de inte fick vara med och bestämma vart tavlan skulle sitta i klassrummet. 

Klasslärarna blev skickade på fortbildning av det förlag som skolan köpt in 

Smartboarden ifrån. Dock visade det sig att även andra lärare såsom förskolelärarna i 

förskoleklassen önskade sig utbildning kring användningen av Smartboard. Dessa 

fick inte någon utbildning eftersom att de inte har en Smartboard i sitt klassrum. Vill 

de kan de gå in i andra klassrum och låna tavlan, ansåg rektorn. 

Det framkom även att det inte finns några direktiv från skolledningen för hur man 

ska använda sig av Smartboarden. Det pedagogerna är tillsagda att göra är att 

använda den i sin undervisning. Idag används tavlan olika av olika lärare. Vissa 

använder Smartboarden till allt medan andra har svårt att använda sig av den och ser 

det som ett måste istället för ett hjälpande verktyg till undervisningen.  

6.2 Förskola  

I detta kapitel är resultatet från intervjufrågorna indelat i fyra teman som kan kopplas 

samman med våra forskningsfrågor.  

6.2.1 Beslut 

Förskolan är precis nybyggd och öppnade i augusti 2011. Till öppningen invigdes 

även deras Smartboards. Beslutet angående införskaffandet av Smartboarden togs i 

samband med nybyggnationen säger alla de tre respondenterna.  

Enligt rektorn är det denne som var drivande i frågan om Smartboardens 

implementering. Rektorn sa själv: ”Jag var ledande i frågan, det var en självklarhet 

att Smartboarden skulle finnas på förskolan eftersom att jag arbetat med den 

tidigare”. Denne tror inte att pedagogerna kände sig involverade i beslutet, men 

pedagogerna tyckte det var spännande och litade på rektorn i frågan. Rektorn sade: 

”Beslut och beslut, jag ser det inte som ett beslut utan något som växte fram 

tillsammans ”. Vilket står i kontrast till vad denne sagt tidigare. 
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Pedagogerna säger även de att beslutet att införskaffa Smartboarden kom med 

nybygget. Pedagog 4 säger att: ”det fanns en byggrupp som satt och tog beslutet”, 

medan pedagog 5 säger att beslutet togs utav rektorn och personalen var inte 

tillfrågad. Pedagog 5 menar även på att det var några i personalen som inte visste vad 

en Smartboard var för något. 

6.2.2 Argument 

Till införskaffningen av Smartboarden på förskolan använde sig rektorn utav en del 

argument. Rektorn ville införskaffa Smartboarden för att denne hade arbetat med 

tavlan tidigare och visste därmed hur den kan berika verksamheten och barnen.  ”Vi 

måste hålla oss ajour med samhället”. Rektorn såg många fördelar till 

införskaffandet, vilka grundades i dennes tidigare erfarenheter. 

Pedagog 4 ansåg att det var en positiv anda bland personalen gällande satsningen. 

Argumenten kring Smartboarden var att den hade ett stort användningsområde. För 

att nå ut till föräldrarna skulle Smartboarden användas till att visa dem information 

om vad barnen gör på förskolan.  

Pedagog 5 ansåg att pedagogerna inte fick några argument från ledningen till varför 

de skulle ha Smartboard, utan bara att rektorn tyckte att barnen skulle ha detta 

tekniska hjälpmedel i förskolan. De argument som pedagog 5 fick höra från 

pedagogerna på arbetsplatsen, var att de ansåg att det var lyx att ha en Smartboard på 

en förskola. De tyckte istället att man kunde lägga pengarna på något annat. De 

pedagoger som var skeptiska till införskaffandet ändrade åsikt efterhand som de fick 

större kunskap till användandet tyckte de att det var en god investering. 

”Smartboarden är bra till förskolan men måste ses i relation till vad den kostar. Finns 

det pengar så är det inte fel att ha en Smartboard”. 

6.2.3 Kompetensutveckling 

När Smartboardtavlorna var installerade på förskolan så skickade rektorn några 

utvalda pedagoger på utbildning för Smartboard användandet. De utvalda 

pedagogerna var plockade av rektorn som trodde på dem och för att de hade ett IT-

kunnande som var användbart vid den pedagogiska undervisningen för barnen. 

Rektorn tog beslutet om vem som skulle få utbildning för att dessa pedagoger sedan 

skulle visa de andra på förskolan och därmed föra vidare utvecklingen kring 

användandet av Smartboarden. Utbildningen hölls under en eftermiddag på tre 

timmar, där det ingick föreläsning och praktiskt arbete vid tavlan. Rektorn anser att 

det alltid finns pedagoger som inte hänger med på vägen och är tveksamma men 

denne menar att det är spännande med utveckling. 

Pedagog 4 blev utvald och skickad på fortbildningskursen. Kursen var gjord av 

företaget som förskolan köpte in sina Smartboard ifrån. Deltagarna fick även boken 

”Inte utan min Smartboard” (Robling & Westman 2009), som skulle hjälpa dem i 

deras användning. Pedagog 4 berättar även att en del av de som var skickade på 

kursen ansåg att tavlan var gjord för äldre barn som gick i skolan. Men deras tankar 

fick under kursens gång en vändning och de insåg hur tavlan kunde anpassas till 

förskolan och yngre barn. 

Vi utvalda som fick gå kursen var 10-12 stycken utav de 40-talet anställda, berättar 

pedagog 5. Eftersom en stor del av personalen inte fick ta del av utbildningen, skulle 

de utbildade föra vidare informationen för att alla anställda sedan skulle få möjlighet 

till samma kunskaper. Pedagog 5 ansåg efter kursen att det är lätt att använda 
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Smartboarden eftersom att denne kunde dra paralleller till användandet av 

Smartphonens touch funktion. Pedagog 5 insåg även under kursens gång att 

Smartboarden hade oändliga användningsområden. 

6.2.4 Användningsområden 

Smartboarden har ett brett användningsområde anser rektorn. ”Desto mer man 

använder den desto mer inser man hur mycket man kan hitta som hjälp till den 

pedagogiska verksamheten”. Rektorn säger att man kan använda tavlan till att spela 

musik, rita, skapa, använda sig av youtube och mycket mer. Det finns inga 

bestämmelser eller riktlinjer från ledningen gällande hur Smartboarden ska användas. 

Rektorn vill att personalen ska visa och lära utav varandra. ”Det finns inga 

restriktioner för att pedagogerna ska börja använda tavlan”. Rektorn är medveten om 

att Smartboarden används olika mycket beroende på vem som jobbar med den, men 

önskar att pedagogernas användande ökar. 

Smartboarden används till att visa information, dokumentation, visa bilder och film, 

säger pedagog 4. Det är några nyckelpersoner, de som gått utbildningen, som har 

hand om användningen och diskuterar hur mycket och till vad Smartboarden ska 

användas. ”Den har många användningsmöjligheter, men samtidigt finns där mycket 

dåligt som barn inte bör se, som barnförbjudna bilder”, säger pedagog 4. Därför är 

det pedagogerna som måste sätta upp en ram kring användningen av Smartboarden. 

Pedagog 4 nämner att när en aktivitet är vald får barnen vara med och använda 

Smartboarden genom att t.ex. rita eller välja låt. Barnen känner igen användningen 

då den är likartad med touchfunktionen på sina föräldrars Iphone som de ofta får leka 

med. Idag så används Smartboarden mest för dokumentation som är A och O i 

förskoleverksamheten, genom att ta bilder och kunna följa barnens utveckling. 

Pedagog 4 anser inte att dennes användning av Smartboarden skiljer sig från sina 

arbetskamraters. Denne anser att användningen måste var genomtänkt och planerad 

för att barnens inlärning ska ske på bästa sätt. 

Pedagog 5 säger att ledningen inte uttryckt vad Smartboarden ska användas till utan 

pedagogerna har fria händer. Denne anser sig vara den i sitt arbetslag som använder 

Smartboarden mest och ser att några av de andras användning ökar, medan andra i 

arbetslaget står bredvid och tittar på istället för att själv testa. Pedagog 5 anser att ju 

mer man använder Smartboarden desto säkrare blir man. 

6.2.5 Sammanfattning 

Vid införskaffandet av Smartboarden i förskolan så kom beslutet från rektorn, detta 

anser pedagogerna medan rektorn tyckte att beslutet växte fram tillsammans. 

Argumenten som kom från rektorn vid implementeringen var att Smartboarden 

skulle införskaffas för att hålla förskolan ajour med samhället. Tavlan som har ett 

stort användningsområde skulle berika verksamheten och barnen ansåg rektorn. 

Dock fanns det de pedagoger som inte visste vad en Smartboard var för något. Dessa 

ansåg att det var lyx att ha detta verktyg på en förskola och ville hellre att pengarna 

skulle gå till något annat. Nu har pedagogerna ändrat uppfattning eftersom att vissa 

utvalda pedagoger fått fortbildning. Eftersom att det bara är några som fått gå på 

fortbildning är deras uppgift att introducera Smartboardens användningsområden för 

övrig personal. Smartboarden på förskolan används för tillfället till dokumentation, 

visa film och utforska musik.  
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6.3 Analys 

I analysen utgår vi från Kilhammars (2011) tre begrepp översättning, lärande och 

medarbetarskap. Med översättning menar Kilhammar (2011) hur ledningen lägger 

upp argumenten för olika förslag, i detta fall implementeringen av Smartboard. 

Lärande står för lärarnas eget lärande, kompetensutveckling. Medarbetarskap betyder 

hur lärare hjälper varandra och vilket stöd lärarna har fått från ledningen. 

6.3.1 Översättning  

Utifrån resultatet kan det avläsas att när nya tekniska hjälpmedel ska införskaffas till 

skolan är det ledningen som tar beslutet. Ibland önskar pedagogerna att de ska få nya 

medel, andra gånger är det ledningen som bestämmer. Det som är intressant är vilken 

väg beslutet har tagit, vilka som har varit med på den resan och vilka argument som 

har framförts. 

I denna studie kom det fram att beslutet att införskaffa Smartboard togs av ledningen 

på både förskolan och skolan. Detta var ett top-down beslut, ledningen beslutade och 

lärarna fick finna sig i deras agerande (Municio, 1995). Argumenten från ledningen 

var att Smartboarden skulle utveckla skolan, vilket skulle resultera i en mer modern 

skola. Detta förespråkar även Hatt (2011) då alla skolor i Sverige ska vara förtrogna 

med IT och dess användning. Alla barn har olika erfarenheter av datorn och 

användningen, därför är det viktigt att även pedagogerna har kunskap kring dess 

funktion. I de nya läroplanerna för både förskola och skola står det att de båda 

verksamheterna ska använda sig av digitala medier för att höja undervisningen. 

Förskolan är mer inriktad på de skapade processerna och skolan är mer riktad mot 

undervisningen i IKT och dess användningsområden (Skolverket, 2010). Samhället 

vill ha en modern skola som hänger med i den digitala utvecklingen och kan ge deras 

barn de bästa möjligheterna för framtiden (Hatt, 2011). Utav resultatet kan det 

avläsas att rektorerna agerade utifrån rädslan att skolan hamnar på efterkälke i 

utvecklingen, därav de snabba besluten som gjorde att det inte skedde någon 

översättning till pedagogerna. Detta visar sig även i Kairos future (2011), att snabba 

beslut har tagits för att skolorna ska hålla sig ajour med samhället. Detta beror på att 

påtryckningar från samhällsrepresentanter gjort att det skett en överföring av 

samhällets förväntningar till pedagogerna, angående den digitala utvecklingen. Där 

det borde varit en översättning skedde istället en överföring (Kilhammar, 2011). 

Översättningen som borde ha varit ledningens och pedagogerna gemensamma 

ansvar, blev istället lagt som en överföring på pedagogernas bord med orden: 

”Använd Smartboarden till allt”.     

Utav resultatet framkom det att pedagogerna hade många tankar om införskaffandet. 

Både negativa och positiva men deras tankar togs inte i anspråk. I det sociokulturella 

perspektivet är det viktigt att alla är med och får sin åsikt hörd (Säljö, 2002). Utifrån 

intervjusvaren kunde det utläsas att många pedagoger var positiva till beslutet, de 

pedagoger som var negativa fick finna sig i beslutet. En av anledningarna till att 

vissa pedagoger var negativa inför införskaffandet av Smartboarden, var att många 

inte visste vad en Smartboard var för något. De var endast medvetna om att de skulle 

få en Smartboard och att den skulle användas i verksamheten. En av rektorerna ansåg 

inte att det var ett beslut som togs utan att det var något som växte fram tillsammans 

med pedagogerna. Pedagogerna som arbetade under denna rektor ansåg inte att de 

var delaktiga i beslutet. Detta överensstämmer inte med hur Kilhammar (2011) och 

McLaughlin (1976) anser att beslut ska fattas. De säger att pedagogerna bör vara 
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deltagande i alla beslut för att de ska känna sig delaktiga och för att de ska få en 

positiv bild av implementeringen. Pedagogerna kunde haft en stor roll i 

översättningen av Smartboardens införskaffning om de hade fått vara med i beslutet. 

Detta eftersom det är pedagogerna som ska använda sig av tavlan i undervisningen 

och även är de som kommer behöva argumentera för den och kunna bemöta kritik 

från samhället.    

 

6.3.2 Lärande 

Skolor införskaffar Smartboards för att vara med i utvecklingen. Christiansen, m.fl. 

(2008) skriver att undervisningen inte automatiskt blir bättre bara för att en 

Smartboard införskaffats. Det är lärarna som har det huvudsakliga ansvaret för att 

undervisningen ska vara bra, det är något som de intervjuade pedagogerna höll med 

om. För att en lärare ska kunna använda en Smartboard behövs kompetensutveckling 

(Moss m.fl. 2007). Intervjuerna visade att några av pedagogerna blev erbjudna 

kompetensutveckling. Dock var det flera pedagoger som inte fick den möjligheten. 

På skolan fick alla klasslärare gå på utbildningen, medan lärarna i förskoleklassen 

lämnades utanför eftersom de inte har någon Smartboard i klassrummet. Det som 

läraren från förskoleklassen kunde göra på Smartboarden var självlärt och denne 

tyckte det var tråkigt att inte bli erbjuden utbildningen. I förskolan bestämde 

ledningen vilka de ansåg skulle vara intresserade av utbildningen och kunde föra 

vidare kunskapen de erhållit till sina arbetskollegor. Det var några pedagoger som 

var negativa till införskaffandet av Smartboarden i förskolan, dessa pedagoger fick 

finna sig i ledningens beslut. Enligt Krumsvik (2008) är lärarens attityd en stor del i 

lärares vilja att använda nya hjälpmedel. Det är något som ledningar för skolorna bör 

ta hänsyn till, för i både skolan och förskolan var det ett top-down beslut. Beslut som 

är tagna över någons huvud är sällan uppskattat, speciellt när det påverkar någons 

arbetsmiljö och arbetssätt (Municio, 1995). Precis som Säljö (2002) skriver står 

lärandet inför en stor förändring, skolan håller på att förändras och med det dess 

undervisning. Att bara några pedagoger får gå på fortbildning är något som kan 

förklara pedagogernas negativa attityd till Smartboarden. En av det sociokulturella 

perspektivet utgångspunkter är att förstå kopplingen mellan sammanhang och 

individens handling (Säljö, 2002). Genom att inte alla pedagoger hade möjligheten 

till fortbildning, finns konsekvensen att de pedagoger som inte har egenintresse för 

Smartboarden inte kommer använda sig av den. 

Det är i skolan som satsningen på undervisning sker, det är i där eleverna får 

kunskaper för det livslånga lärandet. I skolan skickades alla klasslärare på 

fortbildning, medan det i förskolan enbart var utvalda individer. Detta visar att det 

satsas mer på skolan än förskolan när det kommer till fortbildning för användandet 

av Smartboarden. I Moss m.fl. (2007) avhandling kom det fram att lärare inte märkte 

någon större skillnad på eleverna eller deras betyg under det första året som 

Smartboarden användes. Medan Somekh m.fl. (2007) skriver i sin rapport att de 

yngre barnen lär sig snabbare och under en fem månaders period ökade deras 

kunskaper inom matematik och språk väsentligt. Hatt (2011) säger att den svenska 

skolan från förskoleklassen till årskurs nio ska vara ett av de ledande länderna när det 

gäller digital kompetens. Förskolan blir inte omnämnd i detta mål, ändå är förskolan 

barnens första ”skola”. Det är under denna tid som grunden läggs för det fortsatta 

lärandet och där den större satsnigen borde ligga. Men förskolan värderas inte på 

samma sätt som resterande skolväsende.  
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Under intervjuerna sa rektorerna att de ville att pedagogerna skulle använda sig av 

Smartboarden till så mycket som möjligt, t.ex. utvecklingssamtal, inskolningar och 

till inlärning. En av pedagogerna på skolan ville gärna använda sig mer av 

Smartboarden, men pedagogerna fick ingen tid att ”leka” på Smartboarden och lära 

sig hur den fungerade. Det kan kopplas till Betcher & Lee (2010); Krumsvik (2008) 

som båda säger att ”vet inte pedagogen hur de ska använda sig av Smartboarden, 

kommer de inte använda sig av den”. Moss m.fl. (2007) skriver i enlighet med 

Christiansen m.fl. (2008) att inte förstå tekniken kan vara den största anledningen till 

lärares ovilja att använda Smartboarden. Skulle tekniken sluta fungera eller krångla 

blir det ett avbrott i undervisningen. I Beauchamps (2004) undersökning står det att 

både pedagoger och elever anser det frustrerande när det blir avbrott i 

undervisningen.  

 

6.3.3 Medarbetarskap 

Medarbetarskap berör medarbetares identitet, förhållningssätt och beteende i arbetet 

och på arbetsplatsen. Hur pedagogerna interagerar med varandra och hur rektorn 

agerar runt pedagogerna kan ses som en stor del av tryggheten som alla bör känna på 

sin arbetsplats (Kilhammar, 2011). Kilhammar skriver även att om medarbetarna ska 

kunna ta ett ökat ansvar och kunna påverka sin arbetssituation, kräver det att chefen 

kan tillåta det, delegera och skapa uppgifter för ansvarstagande. Detta kan jämföras 

men rektorernas önskan, att pedagogerna ska använda sig av Smartboarden så 

mycket som möjligt. Detta kan kopplas till det sociokulturella perspektivet där 

mänskligt tänkande och handling är en stor del av perspektivets synset. Att 

pedagogerna själva får bestämma vad Smartboarden ska användas till kan öka lusten 

att använda den, istället för att användningen ska bli tvångsmässig och rutinartad 

(Säljö, 2002). Kilhammar (2011) skriver att det är bra om rektorn är med i arbetet, 

för att kunna visa att denne tycker att användningen går framåt, men även för att vara 

den som hjälper och tillrättavisar om det är något som inte passar i undervisningen. 

Samtidigt som rektorn ska kunna lämna över ansvaret till pedagogerna, ska denne 

även kunna vara med som en hjälpande hand. Det är ett stort ansvar rektorn har för 

att medarbetarskapet ska vara bra och för att det ska vara en bra arbetsmiljö som alla 

ska kunna trivas i. 

Det framkom i intervjuerna att det inte finns direktiv för hur eller till vad 

Smartboarden skall användas. Rektorerna delegerar över användningen på 

pedagogerna, även fast de intervjuade rektorerna tidigare använt sig av Smartboarden 

och därmed vet hur den fungerar. Det är upptill pedagogerna att avgöra vad de vill 

använda Smartboarden till. Vilket resulterar i att det blir pedagogernas ”fel” om 

implementeringen misslyckas.  

Pedagogerna berättar ganska enhälligt att de gärna hjälper varandra med 

användningen av Smartboarden. De kunde sitta i personalrummet och ge varandra 

tips. De kunde även anordna träffar där pedagogerna tillsammans gick igenom 

Smartboardens användningsområden. Några pedagoger sa under intervjun att 

eftersom att inte alla fick vara med på utbildningen, behövs det ett egenintresse för 

att utveckla sin egen kompetens. Ett intresse att lära sig hur Smartboarden fungerar. 

Finns inte det kommer pedagogerna inte att självmant använda sig av tavlan och 

därmed sker inget eget lärande (Christiansen m.fl., 2008).  



22 

7 DISKUSSION 

I diskussionen kommer vi ta fram våra egna slutsatser gällande resultat och tidigare 

forskning. Vi kommer föra en diskussion kring hur besluten gick till vid 

implementeringen i både skola och förskola. Det som vi väljer att ta upp i detta 

kapitel har en direkt koppling till vårt syfte och våra forskningsfrågor. 

7.1 Beslut 

Det som kunde avläsas från resultaten var att både i skolan och förskolan skedde 

implementeringen som ett top down beslut. Ledning och rektorer bestämde att det 

skulle införskaffas Smartboards. Det står i de nya läroplanerna att skolorna ska 

inrikta sig mer på IKT i undervisningen, även förskolan ska ge barnen möjligheter att 

skapa med hjälp av olika medier (Skolverket, 2010). Varför finns önskan att skolan 

ska digitaliseras, är det för att visa världen att Sveriges skolväsende hänger med i den 

digitala utvecklingen eller är det för att hjälpa eleverna i inlärning? Vad vi kunde se i 

resultatet, införskaffades Smartboarden för att modernisera skolan. Båda rektorerna 

sa att beslutet att införskaffa Smartboarden var för att skolan skulle visa sig modern 

inför samhällets blickar. Samhället kan ge stora påtryckningar på skolan och det här 

med digitaliseringen har blivit extra snabb eftersom att skolan har legat efter i det 

avseendet (Kairos future, 2011). Därför kan man se att det tagits snabba beslut som 

inte varit förankrade i lärarkåren. I skolan hade pedagogerna fått se hur 

Smartboarden kunde användas då tavlan redan var verksam i högstadiet. 

Pedagogerna önskade sedan att införskaffa Smartboards till lågstadiet. Beslutet om 

att alla klassrum i skolan skulle ha en Smartboard hade redan tagits av ledningen. 

Även om pedagogerna inte velat ha en Smartboard i klassrummet hade de ingen 

möjlighet att argumentera emot beslutet. Det som var bra var att pedagogerna fick 

möjlighet att se hur Smartboarden skulle kunna utveckla deras undervisning till det 

positiva. Vilket kan jämföras med implementeringen på förskolan där många 

pedagoger inte ens visste vad en Smartboard var för något. Där tog rektorn beslutet 

och ansåg att de flesta pedagoger var intresserade och nyfika på Smartboarden. Det 

var dock flera pedagoger som ställde sig frågande till införskaffandet. Vi tror detta 

främst handlar om pedagogernas förståelse och kunskap, där det nya verktyget 

utmanar deras undervisningssätt. Enligt Kilhammar (2011) är ledningens argument 

ledande för hur pedagogernas attityd till de nya verktygen som införs i 

undervisningen. Detta kan de flesta känna igen sig i då vi får en positiv attityd när vi 

känner oss delaktiga i beslut som är tagna i vår omgivning. Tillika negativa när 

beslut är tagna och vi inte har något att säga till om. 

7.2 Kompetensutveckling 

Kompetensutveckling och fortbildning anses vara A och O för lärares egen 

utveckling. Utifrån resultatet har vi fått en förståelse för hur viktig 

kompetensutvecklingen är för lärare. Eftersom det är det som för undervisningen 

framåt, att fortsätta med samma koncept om och om igen bara för att det fungerat 

tidigare, fungerar inte längre. Liksom världen moderniseras och utvecklas bör även 

skolornas lärarkår hänga med i utvecklingen med hjälp av fortbildning. Barnen i 

dagens samhälle lever i postmodern tid där utvecklingen sker snabbt och 

regelbundet. I enlighet med Buckingham (2006) och en pedagog anser vi att barn och 

unga lever i en tid där användningen av teknologi är lika vanligt som att andas. Barn 

som är uppvuxna med tekniken har inga svårigheter att använda den. Pedagogen på 



23 

förskolan sa att vid flera tillfällen satt barnen och lekte med sina föräldrars Iphone, 

det visar att barnen redan är inne i det tekniska tänket. För oss som är uppväxta med 

tekniken när den fortfarande var på ett tidigt stadium, ser vi det digitala som en 

självklarhet i vardagen. Datorn är på när vi är hemma och mobilen är alltid med vart 

vi en går, skulle mobilen mot förmodan bli kvarglömd hemma känner man sig 

handikappad.    

Rektorn på förskolan valde att bara skicka några på fortbildning, vilket är något som 

inte stämmer överens med MacLaughlin (1976). För att alla lärare ska ha god 

förståelse och kompetens i användningen av tekniken krävs det att alla pedagoger har 

haft samma möjligheter till utbildning. Förskolans rektor sade under intervjun att 

denne hade valt pedagogerna efter deras kunskap och intresse för IT. Pedagogerna 

skulle senare föra vidare kunskapen till resterande pedagoger i arbetslaget. Vi anser 

att enbart skicka de pedagoger som är intresserade av teknik, inte är den bästa 

lösningen. Enligt Kroksmark (2010) borde rektorn skickat en blandad grupp 

pedagoger. Negativa och positiva som ser olika möjligheter och det kan även hjälpa 

de pedagoger som är negativa, att förstå vilka möjligheter det finns med att ha en 

Smartboard i verksamheten. Risken som finns nu är att de negativa pedagogerna inte 

kommer vilja använda sig av Smartboarden förutom när de måste. 

Sammanfattningsvis anser Kroksmark (2010) att alla pedagoger borde ha fått gå på 

fortbildningen, det är även något som vi håller med om.  

7.3 Användning 

Under intervjuernas gång fick vi reda på att det inte fanns några direktiv på hur 

Smartboarden skulle användas i undervisningen. Det fanns inga bestämmelser som 

sa vilka ämnen Smartboarden skulle användas i, bara att den skulle användas. Båda 

rektorerna sa att de ville att Smartboarden skulle användas till allt. Det är något som 

vi ställer oss frågande till, allt är ett väldigt stort område och för tekniskt ovana 

pedagoger kan det vara ett stort orosmoment. Med orosmoment menar vi att lära sig 

ett helt nytt verktyg och sedan använda det i undervisningen vilket kan vara 

utmanande. Säljö (2002) skriver att om det ska ske ett pedagogiskt lärande behöver 

undervisningen ske under organiserade former. Detta är något vi håller med om, att 

ha riktlinjer för hur Smartboarden ska användas i undervisningen kan hjälpa de 

ovana pedagogerna. Istället för att tänka att tavlan ska vara med i allt, får de ett 

mindre område att rikta in sig på för att senare utvidga användningen till fler 

områden/ämnen. Det sociokulturella perspektivet tar upp att tankar och handling är 

starkt kopplade till varandra (Säljö, 2002). Vilket kan kopplas till pedagogers tankar 

och handlingar gällande Smartboarden. Anser pedagogerna att Smartboarden är ett 

bra verktyg som går att använda till allt, kommer tavlan att användas. Anser däremot 

pedagogerna att Smartboarden är onödig kommer den inte att användas. Det är här 

som direktiven kan göra så att tavlan blir använd.  

Med alla nya direktiv som kommer från skolverket och regeringen om hur IKT och 

IT ska integreras med skolvärlden kan det vara svårt för pedagogerna att följa med i 

denna utvecklingskurva. De nya läroplanerna gör att pedagogerna behöver lägga om 

sin undervisning för att matcha de nya målen (Skolverket, 2010; Skolverket, 2011). 

Från regeringens sida kommer önskningar och krav på förändrad undervisning i form 

av ökat krav på digitaliseringen i Sverige (Hatt, 2011).    
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7.4 Fortsatt forskning 

Idag lever vi i ett postmodernt samhälle och därmed med utvecklingen som vår 

närmsta granne. Den nya utvecklingen som sker i den pedagogiska verksamheten 

ligger oss varmt om hjärtat och därmed vill vi gärna hänga med i dess 

implementering. I denna uppsats har vi gjort en mindre undersökning kring 

Smartboardens implementeringen. Dock hade det varit intressant att göra en större 

undersökning bara för skolan eller förskolan. I förskolan är Smartboarden en ny 

införskaffning där det finns ett forskningsintresse hos oss att jämföra 

implementeringsprocessen mellan olika förskolor i hela landet.  
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BILAGA 1 

 

Hej! 

  

Vi är två lärarstudenter får Linnéuniversitetet, som nu håller på med vårat 

examensarbete om användningen av Smartboarden i förskola och skola.  

Vi har hört att ni har en Smartboard på era skola/ förskola och hoppas att vi får 

intervjua dig som rektor och någon pedagog som använder sig av Smartboarden i den 

pedagogiska verksamheten för att se om det finns skillnader i användningsområdena 

mellan förskolan och skolan. 

  

Mvh 

Madeleine och Sanne 
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BILAGA 2 

 

Intervjufrågor till rektor. 

Hur kom beslutet att införskaffa Smartboards till skolan? 

Från vilket håll kom beslutet?  

Vem tog beslutet?  

Vilka argument framfördes?  

Hur argumenterades det, var det en nyansering? 

 

Hur involverad har pedagogerna varit i processen av införskaffandet av 

Smartboarden? 

Fanns det möjlighet till att säga nej?  

Vilka involverades?  

Fick man betänketid?  

Hur bemöttes de som var negativa?  

Fick/får ni Fortutbildning? Kompetensutveckling? 

 

Vad är det meningen att man ska använda SB till?  

Vems tankar ligger bakom? 

Var ni på studiebesök, utbildning? 

I verksamheten? 

Vilka kom fram till hur den ska användas?  

 

Hur gick hela processen till vid införskaffandet av SB? 

Hur upplever du att det fungerar nu? 

Har du en bild av användningen i dagens läge? 

 

Intervjufrågor till pedagog.  
 

Hur gick din tanke kring införskaffandet av SB? 

Vad hade du för inställning till införskaffandet av Smartboarden?  

Fick man betänketid?  

 

Hur involverade var ni pedagoger i processen av införskaffandet av SB? 

Fanns det möjlighet till att säga nej? 

Vilka involverades hela arbetslaget eller endast delar?  

Var ni på studiebesök?  

Hur bemöttes de som var negativa?  

Vilka argument framfördes?  

Hur argumenterades det, var det en nyansering? 

 

Vad vill ledningen att ni ska använda SB till?  

Fick/får ni fortutbildning? Kompetensutveckling? 

Användningen i verksamheten? 

Används den för elevernas eller för lärarnas skull? 
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Hur ser du på din egen användning av SB?  

Skiljer den sig från arbetslagets? 

Positivt/negativt? 

Utvecklas du? 

 

Hur gick hela processen till?  
Vem tog beslutet?  

Från vilket håll kom beslutet?  

 

 


