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ABSTRAKT

Denna kvalitativa uppsats har som syfte att utröna vad gymnasielärare använder den 
interaktiva skrivtavlan till, för – och nackdelar och hur elever reagerar på den interaktiva 
skrivtavlan. För att få reda på detta har det gjorts intervjuer på gymnasielärare som 
använder den interaktiva skrivtavlan. Det har även gjorts observationer där läraren har 
använt den interaktiva skrivtavlan under lektionen. Intervjuerna och observationerna har 
gjorts på totalt sex lärare och sex lektioner på en gymnasieskola i sydöstra Sverige. 
Resultatet visar att lärarna inte använder den interaktiva skrivtavlans funktioner fullt ut, 
utan använder den mycket som en projektor. Resultatet visade även att många av de 
tillfrågade lärarna ansåg att den interaktiva skrivtavlan möjliggjorde en större variation i 
deras undervisning, men också att de snabbare kan hitta uppdaterad information under 
lektionen. Kritiken som riktades mot den interaktiva skrivtavlan var att det kan bli 
problem med tekniken, vilket gör att det inte går att lita på om lektionen går att 
genomföra som läraren hade tänkt. Slutsatser som går att dra från uppsatsen är att den 
interaktiva skrivtavlan används som en vanlig projektor, då lärarna inte utnyttjar de 
funktioner som den interaktiva skrivtavlan erbjuder.
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1 INTRODUKTION

När en lärare ber sina elever att skriva ett skolarbete är det numera nästan en 
självklarhet för dem flesta att de ska använda en dator. Medan eleven skriver sitt 
arbete är det inte helt ovanligt att det är ett par hörlurar i öronen som sitter kopplad 
till en MP3-spelare. När eleven sedan kommer hem från en lång dag i skolan brukar 
denne ha flera olika alternativ att sysselsätta sig med antingen att sätta sig igen vid 
datorn och spela något datorspel, slösurfa på en surfplatta, eller att välja titta på TV. 
Samtidigt som eleven gör något av detta brukar det även trilla in något SMS eller 
mail till elevens smartphone. Innan eleven går till skolan dagen därpå tittar eleven 
konstigt på sina föräldrar som läser tidningen i pappersformat och tar istället upp sin 
surfplatta eller smartphone för att läsa de senaste nyheterna. Detta skulle kunna vara 
en beskrivning av en vanlig tonårings vardag där denne hela tiden omgärdas av olika 
tekniska prylar. Tonåringen ser alla tekniska prylar som självklarheter och har svårt 
att sätta sig in i en värld utan tekniska prylar. Därför bör även skolan följa med i 
teknikens ständiga förändring, för att skolan inte ska bli en främmande värld för 
eleverna.

På de olika VFU-platserna (Verksamhetsförlagd utbildning) som jag har varit på har 
det funnits interaktiva skrivtavlor installerade i en del av klassrummen. Det som jag 
lärde mig var att det inte var många av lärarna som faktiskt använde den interaktiva 
skrivtavlan utan att föredrog att använda den traditionella whiteboardtavlan. Av de 
lärare som jag pratade med under mina VFU:er tyckte många att det var svårt och 
krångligt att använda den interaktiva skrivtavlan. Därför väcktes min nyfikenhet till 
att få reda på mer hur den verkligen används och till vilken nytta den interaktiva 
skrivtavlan kan få för lärare. Personligen tycker jag att det är en viktig funktion i ett 
klassrum, framförallt för att eleverna kan känna sig någorlunda ”hemma” i ett 
klassrum och inte känna att de stiger in i ett klassrum från 1800-talet.
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2 BAKGRUND

I detta kapitel kommer jag att behandla hur den interaktiva skrivtavlan fungerar, men 
även visa hur lärare och elever ser på den interaktiva skrivtavlan. Tidigare forskning 
kommer även att presenteras för att få en inblick i hur forskningsläget är.

2.1 Den interaktiva skrivtavlan?

B�kkelund Jensen (2003) beskriver tiden innan den interaktiva skrivtavlans 
tillkomst som att lärarnas främsta pedagogiska verktyg bestod av skrivtavlan, vilket 
möjliggjorde att läraren kunde skriva upp information till eleverna. Ville läraren visa 
bilder för hela klassen fick läraren tillgå overheadprojektorn. På senare tid har även 
TV-apparater introducerats till klassrummen som möjliggjorde att visa filmer för 
eleverna (B�kkelund Jensen 2003). Wall m.fl. (2005) och Hall & Higgins (2005)
pekar på samma spår att IKT (Informations kommunikations teknik) har fått ett stort 
genomslag i skolan. Inte minst internationellt där det har satsats stora summor pengar 
för att införa IKT i skolan. Bara mellan åren 1999 och 2000 satsades det ungefär 4,3 
miljarder australiensiska dollar av den australiska regeringen på införsel av IKT i 
skolan. I Storbritannien satsade staten 1 miljard brittiska pund mellan 2001 och 2004 
för att öka införseln av IKT. I och med att det satsas mycket pengar inom IKT 
utvecklas också produkterna. En av de senaste produkterna är den interaktiva 
skrivtavlan som Wall m.fl. (2005) och Hall & Higgins (2005) framställer som ett 
komplement till både:

- Whiteboardtavlan, 

- Overheadprojektorn,

- TV:n,

- DVD:n. 

Genom den interaktiva skrivtavlan går det att föra anteckningar som alla elever kan 
se. Det går även att visa förbestämda bilder eller filmer som läraren har sparat eller 
visar direkt från internet. Men även visa olika typer av datorprogram som läraren vill 
visa för sina elever. 

Den interaktiva skrivtavlan fungerar genom att en projektor visar en bild på en 
tryckkänslig tavla/skärm. Det som projektorn visar kommer i sin tur från en dator 
som är kopplad till projektorn. Det som visas på den tryckkänsliga skärmen är 
egentligen en omvänd spegelbild av en datorskärm som är uppförstorad, vilket gör 
att alla i klassrummet kan se skärmbilden. Genom den tryckkänsliga skärmen kan 
den som använder den interaktiva skrivtavlan styra programmen som datorn 
erbjuder. Användaren styr den antingen genom fingrarna eller med tillhörande 
pennor. Det finns även speciella program till den interaktiva skrivtavlan, som tillåter 
läraren att själv skriva och använda den interaktiva skrivtavlan som en vanlig 
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skrivtavla. Läraren kan även spara den information som den väljer att skriva på 
tavlan. Detta gör att läraren inte behöver hålla reda på de fjärrkontroller som 
behövdes innan. För varje apparat, så som TV och DVD behövs det en fjärrkontroll. 
Dessa behövs inte då den interaktiva skrivtavlan ersätter dessa apparater och dess 
funktioner (Wall m.fl. 2005 och Hall & Higgins 2005).

2.2 Den interaktiva skrivtavlan utifrån ett lärarperspektiv

Genom den interaktiva skrivtavlan menar Tűrel & Johnson (2012) att det ger större 
pedagogiska fördelar då läraren kan växla mellan flera olika utlärningsmetoder till 
eleverna. Lärarna är inte lika begränsade som de var tidigare, då det bara fanns 
skrivtavla och overhead och ibland även en TV-apparat. Användningsområdet är 
som ovan nämnt, att lärarna kan planera sina lektioner på flera olika sätt och har 
lättare att variera sin undervisning (Tűrel & Johnson 2012). Hammond m.fl. (2011) 
är inne på samma spår och menar att det hjälper läraren, då det tillåter nya innovativa 
sätt att lära ut på. Läraren tillåts också att ha förplanerade presentationer. Detta gör 
att läraren lättare kan koncentrera sig på eleverna, istället för att vända sig om för att 
skriva på tavlan (Hammond m.fl. 2011). 

Wall m.fl. (2005) menar att även när läraren inte väljer att ha planerade 
presentationer och istället väljer att anteckna och använda den interaktiva skrivtavlan 
som en vanlig skrivtavla, finns det fördelar genom att läraren kan välja att spara 
anteckningarna. Anteckningarna kan hjälpa läraren att komma ihåg vad den har gått 
igenom under lektionen, men även lättare kunna förmedla anteckningarna till elever 
som inte var närvarande eller elever som inte hann med att själva anteckna under 
lektionen. Materialet som läraren vill visa för sina elever under lektionen kan vara 
mer uppdaterat, då den interaktiva skrivtavlan möjliggör för läraren att på ett smidigt 
sätt att hitta material och information genom internet (Wall m.fl. 2005). Deaney m.fl.
(2009) menar att den interaktiva skrivtavlan gör det möjligt för läraren att snabbt 
hitta bilder och kopiera in dem i till exempel programmet Paint för att skriva texter 
om bilden direkt på tavlan eller rita till något på bilden. Läraren kan även klippa ut 
texter för att redigera dem, vilket gör att alla elever kan följa med i lärarens 
tankegångar och vad eleverna bör tänka på vid redigering av texter. Bilderna och 
texterna kan läraren hämta direkt från internet. Deaney m.fl. (2009) beskriver hur 
läraren visade en bild på drottning Elisabeth via den interaktiva skrivtavlan och lät 
sedan eleverna skriva bredvid bilden om vad de visste om drottning Elisabeth. 

Tűrel & Johnson (2012) och Deaney m.fl. (2009) visar i sina undersökningar att 
majoriteten av de tillfrågade lärarna tycker att den interaktiva skrivtavlan underlättar 
deras undervisning. De tror också att undervisningen blir bättre och roligare för 
eleverna, då det möjliggör större variation i undervisningen än tidigare. De kan göra 
flera olika moment som lärarna tror kommer att gynna elevers inlärning. Lärarna blir 
inte lika låsta vid samma metoder som innan. Samtidigt kan de göra presentationer 
långt i förväg och på så vis spara tid.  



6

2.3 Den interaktiva skrivtavlan utifrån ett elevperspektiv

B�kkelund Jensen (2003) och Fedulov (2005) beskriver fördelarna med att 
samarbete i klassen kommer att öka då eleverna är mer motiverade till lektioner där 
den interaktiva skrivtavlan används. Varför de blir mer motiverade förklarar Hall & 
Higgins (2005) med att eleverna känner större tilltro till den interaktiva skrivtavlan. 
Det som läraren visar och skriver genom den interaktiva skrivtavlan är mer exakt och 
noggrant, vilket gör det lättare att läsa och förstå. Ett exempel som eleverna påpekar i 
Hall & Higgins (2005) undersökning är att skulle läraren dra ett streck på 
whiteboardtavlan var läraren tvungen att använda linjal och resultatet blev inte alltid 
bra. Men med den interaktiva skrivtavlan blir det mycket bättre och tydligare. 
Eleverna menar också att den interaktiva skrivtavlan har alla de egenskaper som 
whiteboard, TV-apparat och overheadprojektorn har tillsammans. Vilket underlättar 
hela lektionen då det blir ett bättre sammanhang, då läraren slipper byta instrument 
för olika moment (Hall & Higgins 2005). Att öka elevers motivation för inlärning är 
något som Lgr-11 tar upp att skolan ska främja individens motivation och nyfikenhet 
för att vilja lära sig något. Att öka motivationen kan uppnås genom att skapa en god 
miljö för inlärning där det finns variation för lärares sätt att lära ut 
(Utbildningsdepartementet 2011).

När den interaktiva skrivtavlan används i klassrummet ökar även interaktionen, både 
mellan eleverna själva, men även med läraren. Detta visar sig genom att eleverna 
ställer mer frågor, frågor som då är relevanta till ämnet. Även under gruppuppgifter 
som läraren delar ut där eleverna ska samtala med varandra ökar frekvensen av
samtalen. En anledning till att interaktionen ökar är därför att eleverna i klassrummet 
blir mer medvetna om vad läraren menar, samtidigt ökar även motivationen till att 
lära sig något och det gör att eleverna samtalar mer om det material som presenteras
(Armstrong m.fl. 2005 och Hardman m.fl. 2007).

Studie av Wall m.fl. (2005) visar att lite över hälften av de tillfrågade eleverna var 
positiva, en knapp tredjedel var neutrala och ungefär var tionde elev var negativa till 
användandet av den interaktiva skrivtavlan. Många av de tillfrågade eleverna tyckte 
att den interaktiva skrivtavlan hjälpte till med inlärningen, genom att de hela tiden 
kunde se vad som hände på skärmen. Just det visuella var viktigt för många av de 
tillfrågade eleverna. Även att motivationen ökade var ett vanligt svar bland eleverna. 
Många elever ville dock använda den interaktiva skrivtavlan själva i större 
utsträckning. Eleverna ansåg att det framförallt var roligt att själva få använda den, 
men också att de lärde sig mer. Elevernas egna presentationer blev även roligare, 
både att själv vara delaktig i presentationen som att lyssna på kompisar som höll 
presentationen (Wall m.fl. 2005). Hammond m.fl. (2011) har även sett liknande 
resultat i sin forskning, att det hjälper till med elevernas förståelse då den interaktiva 
skrivtavlan ger klarare förståelse för det läraren vill lära ut, men även att variationen 
på undervisningen är en viktig faktor för eleverna. Hall & Higgins (2005) har sett 
liknande resultat, att eleverna är positiva till användningen av den interaktiva 
skrivtavlan. Det som eleverna påpekar som positivt är att det är kul och att de blir 
mer involverade i undervisningen än tidigare. Det blir även lättare för eleverna att 
hänga med på lektionerna för att informationen blir tydligare (Hall & Higgins 2005).
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2.4 Kritik mot den interaktiva skrivtavlan

Den kritik som framställs av forskare är att skulle något gå sönder eller få problem
med till exempel datorn eller projektorn kan det leda till att lektionen inte går som 
läraren vill. Har läraren hela sin presentation (Presentationen kan ske i exempelvis i 
programmet Power point) genom datorn måste läraren ha en extra plan som back-up. 
Detta leder till att läraren hela tiden måste göra dubbelplaneringar för de lektioner 
som den tenderar att använda den interaktiva skrivtavlan (Wall m.fl. 2005).
Hammond m.fl. (2011) visar med sin forskning att det kan bli problem med solljus, 
att skärmen blir för ljus för att eleverna ska kunna se vad som ska visas. Detta skapar 
problem om det inte går att mörklägga tillräckligt i klassrummet. Problem kan även 
ligga i att den interaktiva skrivtavlan är felplacerad i klassrummet, vilket gör att alla 
elever inte kan se tavlan om de inte flyttar sig. Detta kan vara ett orosmoment, vilket 
kan leda till att lärare inte använder den interaktiva skrivtavlan utan använder den 
vanliga skrivtavlan istället som är placerad på ett sätt att alla elever kan se den 
(Hammond m.fl. 2011). 

Kritik har även riktats mot lärare att de inte har tillräcklig förtrogenhet med den 
interaktiva skrivtavlan. Detta menar elever i Walls m.fl. (2005) undersökning är ett 
störningsmoment i klassrummet. Det leder till att tilltron till läraren och lektionen 
minskar. Även Armstrong m.fl. (2005) är inne på samma spår och menar att bara för 
att det finns en interaktiv skrivtavla inkopplad i klassrummet betyder inte det att 
elevernas inlärning kommer att öka automatiskt. Utan att det ställs krav på läraren att 
den verkligen förstår principerna och kan använda den interaktiva skrivtavlan på ett 
smidigt sätt.

En del elever tycker även att läraren ofta går för fort fram i sina lektioner när de 
använder den interaktiva skrivtavlan, för att lärarna redan har en färdig presentation 
av lektionen. Eleverna menar att läraren ibland glömmer bort att eleverna måste 
anteckna (Wall m.fl. 2005). Fedulov (2005) har även observerat liknande tendenser, 
att läraren visar sin presentation och då försvinner de naturliga avbrotten under 
lektionen när läraren måste skriva på tavlan. Under dessa avbrott hinner många 
elever med att anteckna och lektionen får ett lugnare tempo. Fedulov (2005) 
kritiserar även de ”slides” som lärarna visar och menar att de inte fyller någon större 
förståelse för eleverna om de inte är genomarbetade av läraren. För att eleverna ska 
lära sig på ett så bra sätt som möjligt krävs det fler element än att bara visa en bild på 
en företeelse. En bild behöver inte nödvändigtvis berätta allt som eleverna behöver 
veta, utan måste få mer information, helst med en tillhörande text för att de ska 
kunna ta till sig informationen (Fedulov 2005).
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2.5 Tidigare forskning

Det har bedrivits en del internationell forskning av den interaktiva skrivtavlan. 
Forskningen har bland annat fokuserat på hur lärare ser på den interaktiva 
skrivtavlan, som till exempel Tűrel & Johnson (2012) som har gjort undersökningar i 
Turkiet. B�kkelund Jensen (2003) har forskat om hur lärare använder IT i sina 
lektioner ur ett danskt perspektiv. Även Armstrongs m.fl. (2005) och Deaney m.fl. 
(2009) har utförts forskning med lärare från Storbritannien. B�kkelund Jensen
(2003), Deaney m.fl. (2009) och Tűrel & Johnson (2012) resultat pekar åt samma 
håll, att den interaktiva skrivtavlan kan hjälpa både lärare och elev till bättre 
undervisning. De negativa effekterna är framförallt tekniken kan vara ett hinder. 

Det har även gjorts forskning som tittar på hur elevers uppfattningar om den 
interaktiva skrivtavlan. Forskarna försöker få fram hur eleverna ser och vilka 
konsekvenser den interaktiva skrivtavlan kan få för elevers inlärning. Resultatet visar 
att många av eleverna tycker det är kul med undervisning med den interaktiva 
skrivtavlan, men att det kan bli problem med när något inte fungerar med tekniken.
Forskningen som jag fann inom detta område kom från Storbritannien (Wall m.fl. 
2005 och Hall & Higgins 2005).

Hammond m.fl. (2011) har valt att inrikta sig på hur lärarstudenter i England ser på 
den interaktiva skrivtavlan. Fokus ligger på användningsområden och vilket 
utrymme den interaktiva skrivtavlan får i klassrummet av studenterna. Men även att 
de som får utbildning inom IKT använder till exempel den interaktiva skrivtavlan i 
en högre frekvens under sina lektioner än de som inte får utbildning.

Det har även gjorts en litteratur sammanställning inom området för den interaktiva 
skrivtavlan. I litteratur sammanställning har man samlat sjutton olika undersökningar 
för att skapa en bred bild av den interaktiva skrivtavlan. Syftet med litteratur 
sammanställningen är att får en förståelse för hur och varför den interaktiva 
skrivtavlan används. Det som lyfts fram är att många elever är positivt inställda till 
den interaktiva skrivtavlan, men även att tekniken kan skapa problem för både lärare 
och elever (Thomas & Schmid 2010).
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2.6 Olika synsätt på inlärning

Denna del kommer att behandla hur olika filosofer och teoretiker ser på elevers 
inlärning, vilket jag senare kommer att koppla till de observationer och intervjuer jag 
har gjort.

2.6.1 Jean Piaget

Enligt Stensmo (2007) förespråkade Piaget att eleverna lärde sig bäst genom aktivt 
handlande. Fick eleverna vara med under till exempel experiment där eleverna fick 
vara aktiva lärde de sig mer. Eleverna skulle inte bara upprepa vad de vuxna redan 
kunde utan de skulle även kunna mer. Detta var ett steg för att förberedda eleverna 
för vuxenvärlden. Dels ska de även kunna formulera och lösa problem, vilket kan
betecknas att man lät eleverna ”Lära dem lära.” (Stensomo 2007 sid 161). Därför är 
det enligt Arfwedson & Arfwedson (2002) viktigt att skolan och lärarna kan skapa en 
tillräcklig stimulerande miljö för eleverna för att de ska kunna lära sig på ett bra sätt. 
Stensmo (2007) fortsätter med att Piaget ansåg att lärandet är en aktiv process, att 
eleverna vinner kunskaper genom att vara delaktiga och genom erfarenheter. 
Eleverna kommer att naturligt vara delaktiga då det ligger i människans natur att vara 
nyfiken och vilja lära sig mer. Dock sätter det krav på läraren att den kan erbjuda en 
sådan miljö som gör det möjligt för eleven att själv kunna finna kunskap och att själv 
kunna vara delaktig i undervisningen. Därför förespråkade inte Piaget en allt för 
strukturerad undervisning, där till exempel film visades, då detta gör att eleven inte 
kan vara aktiv (Stensmo 2007).

2.6.2 Lev Vygotskij

Både Linde (2006) och Stensmo (2007) menar att Vygotskijs främsta tankar vad 
gäller elevers inlärning är språket. Att kommunicera med andra människor kommer 
göra att eleven lär sig mer då den kommer få erfarenhetsutbyte. Därför är det viktigt 
att eleven får komma till tals i skolan och under lektionerna. Lärandet sker inte bara i 
elevens egna huvud utan i samarbete med resten av omvärlden. Även det skrivna 
ordet är en väsentlig del när det gäller inlärning. Genom texter kan eleven gå tillbaka 
för att läsa om för att få ytterligare perspektiv.

Stensmo (2007) påpekar även att elevens inlärning är i ständig rörelse, den kan 
förändras hela tiden. Därför är det viktigt att läraren kan ge utrymme för eleven att 
lära sig. Detta kan läraren göra genom att vägleda eleverna via kortare 
utvecklingsförlopp som hjälper eleven med inlärning. Inlärning såg Vygotskij som 
en mental utveckling hos eleven, vilket kan förändra dennes medvetande om 
omvärlden. Lärarens roll är också att vägleda eleven för att eleven ska kunna få nya 
erfarenheter och kunskaper av (Stensmo 2007).
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2.6.3 John Dewey

Deweys syn på eleven enligt Arfwedson & Arfwedson (2002) är att alla individer är 
olika, därför lär vi oss olika. Därför bör skolan tillgodose att alla elever får anpassad 
undervisning som passar just eleven. Det är på så sätt viktigt att eleven får prova på 
saker, för enligt Dewey lärde sig eleven genom erfarenheter. Stensmo (2007) är i 
linje med detta, att Dewey menade att lärande kommer till genom att eleven lär sig 
när den får göra något praktiskt, detta kallar Dewey ”Learning by doing” (Stensmo 
2007 sid 220). Därför är det viktigt att läraren är ett stöd till eleverna och fungerar 
som en handledare, då eleverna bör vara aktiva under lektionen. Eleverna är också 
motiverade av fyra behov, vilka är:

1 ett socialt behov av gemenskap,

2 en nyfikenhet att utforska,

3 en lust att skapa och tillverka, och

4 ett estetiskt intresse (Stensmo 2007 sid 220)

Läraren bör tillgodose dessa fyra behoven, och uppmärksamma elevens intresse och 
se till att de får tillgång till att lösa olika problem. Lärarens uppdrag är också att 
finna problem som är genomförbara för eleverna och som är utmanade beroende 
vilken utveckling eleven har åstadkommit. Problemen bör även relateras till ett 
sammanhang, vilket gör att eleven för en större kontext och större användning av 
erfarenheten (Stensmo 2007).
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3 SYFTE

På många skolor har det tillkommit ett nytt pedagogiskt instrument som lärare kan 
tillhandahålla, som är den interaktiva skrivtavlan. Forskning har gjorts om denna 
tavla i många andra länder, men inte ur en svenskkontext, därför blir mitt syfte att få 
reda på mer vad den interaktiva skrivtavlan används till på gymnasienivå. Syftet är 
vidare att ta reda på för och nackdelar på vardera fråga.

3.1 Frågeställning

- Hur används den interaktiva skrivtavlan av gymnasielärare?

- Hur engageras elever på den interaktiva skrivtavlan under lektioner?

- Vilka för- och nackdelar har den interaktiva skrivtavlan?
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4 METOD

I detta kapitel kommer jag att förklara mer ingående på hur jag gick tillväga för att 
svara på min frågeställning. 

4.1 Teori

Ur ett kvalitativt perspektiv försöker forskaren få fram hur människor betraktar sin 
omvärld. Framförallt är individen i centrum och hur denne betraktar och tolkar 
verkligheten. I jämförelse med det kvantitativa perspektivet som istället är inriktat på 
att få fram resultat i form av siffror för att sedan kunna analysera dessa, försöker 
istället det kvalitativa perspektivet gå på djupet vad människor anser. Det kvalitativa 
perspektivet resultat baseras utifrån människors svar (Backman 1998). Därför var
intervjuer och observationer lämpliga metoder för att kunna besvara mina 
frågeställningar, då jag sökte lärarnas kunskaper och erfarenheter om den interaktiva 
skrivtavlan. 

4.2 Observationer

Observation innebär att forskaren väljer att titta på en speciell företeelse eller 
bestämd plats, för att se vad som händer (Backman 1998). I mitt fall observerade jag
ett klassrum där den interaktiva skrivtavlan används. Dock finns det mycket att 
observera i ett klassrum därför följde jag Dimenäs (2007) exempel på att göra en 
strukturerad observation. Den strukturerade observationen gick ut på att jag hade
förutbestämda fenomen som jag skulle koncentrera mig på. Detta gjorde det enklare 
för mig att bearbeta och få samma struktur på alla lektioner jag observerade. 
Observationsmallen går att läsa i Bilaga 1. De sex lektioner som jag observerade satt 
jag alltid längst bak i klassrummet för att inte störa eleverna, för jag ville inte att de 
skulle lägga märke till mig och tappa fokus från lektionen. Under lektionstillfällena 
var det mellan 15 till 26 elever som var närvarande.

4.3 Intervjuer

Utöver observationer har jag även gjort intervjuer för att skapa mig en större 
förståelse utöver det jag har kunnat utröna från observationerna. Dimenäs (2007) 
poängterar att det är viktigt att vara väl förebered till intervjun, vilket jag var. Jag har
spelat in samtalen med hjälp av min mobiltelefon, för att sedan kunna transkribera 
samtalet. Detta menar Dimenäs (2007) är viktigt då man annars glömmer mycket av 
samtalet, framförallt om det ska göras flera intervjuer. Det kommer även att 
underlätta under bearbetningen av materialet. Vid intervjuerna använde jag mig av 
förutbestämda frågor som utgångspunkt för intervjun (Bilaga 2). Dessa 
förutbestämda frågor var öppna för att jag sedan följde upp med kompletterade 
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frågor för att få reda på vad försökspersonen menar. Att ställa öppna frågor är i linje 
med den kvalitativa studien, då det möjliggör att finna vad försökspersonen verkligen 
tycker om fenomenet (Dimenäs 2007). 

4.3.1 Intervjupersoner 

De sex personerna som jag intervjuade är gymnasielärare vid en skola i sydöstra 
Sverige. De intervjuades ålder varierar mellan 25 till 50 år med varierande 
ämnesinriktning. Varken ämnesinriktning eller ålder kommer att återges för varje 
intervjuperson då det är ovidkommande för min undersökning, men också för att 
skydda de intervjuades identitet. Erfarenhetsmässigt skiljde det sig mellan de olika 
intervjupersonerna, den som har längst erfarenhet inom läraryrket har varit verksam i 
ungefär 20 år, medan den som har minst erfarenhet har varit verksam i cirka två 
terminer. För att skydda intervjupersonernas identitet kommer jag inte att återge
deras namn, utan jag kommer att återge dem med en bokstav, till exempel ”Lärare 
A” och så vidare. Bokstäverna går från A till F och är slumpmässigt valda.

4.4 Forskningsetiska principer

Under mina observationer och framförallt intervjuer följde jag vetenskapsrådet fyra 
riktlinjer vad gäller skydd av den enskilda individen.

1. Informationskravet: Forskaren ska informera de av forskningen berörda om 
den aktuella forskningsuppgiftens syfte.

2. Samtyckeskravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma 
över sin medverkan.

3: Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning ingående 
personer ska ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifter ska förvaras 
på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.

4: Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast 
användas för forskningsändamål. (Dimenäs 2007 sid 26-27)

Dessa fyra krav informerade jag inför varje intervju, vilket gjorde att 
intervjupersonen blev införstådd vilka rättigheter personen hade, men även vilka 
skyldigheter jag hade. 

När jag presenterade min bakgrund följde jag Forsberg & Wengströms (2010) 
forskningsetiska råd. Råden var att jag inte ska plagiera andra arbeten. Det material 
som jag hittat ska jag hänvisa till, så att läsaren kan kontrollera att det jag skrev 
stämt. 
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4.5   Insamlade datas validitet och reliabilitet

Dimenäs (2007) menade att begreppet validitet kan ses som att den som läst
uppsatsen bör kunna förstå de olika kategorierna som författaren har valt men även 
hur det har gått till under intervjuer och observationer. Detta för att det inte ska 
finnas några misstankar om att intervjuerna och observationerna inte gått till på rätt
sätt (Dimenäs 2007). De lärare som jag har intervjuat har som ovan nämnts fått reda 
på de forskningsetiska principerna. Jag såg även till att intervjuerna skedde på en tyst 
och lugn plats som gjorde att lärarna kunde känna sig mer bekväma och kunde 
fokusera enbart på att besvara frågorna. Observationerna skedde i klassernas 
ordinarie klassrum och tre av lektionerna var tidigt på morgonen, medan de andra tre 
var direkt efter lunch. Lektionerna var även utspridda under olika dagar under 
veckan, detta var inte medvetet valt från början utan föreföll så på grund av att det 
handlade om när läraren hade lektion som den använde den interaktiva skrivtavlan. 

Begreppet reliabilitet menade Dimenäs (2007) hur trovärdigt och tillförlitlig
undersökningen var. Till exempel skulle någon annan gjort samma undersökning 
igen, med liknande resultat, anses den vara tillförlitlig (Dimenäs 2007). Jag tror att 
om någon annan gjort denna undersökning på en annan gymnasieskola i Sverige 
skulle den antagligen få likvärdiga resultat. Dock kan det skilja sig åt då 
följdfrågorna på intervjuerna kan variera beroende på den som frågar och den som 
svarar. Samtidigt kan det skilja sig åt i de observationer som gjorts.
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5 RESULTAT

I detta kapitel presenterar jag resultaten från mina observationer och intervjuer med 
gymnasielärare. Resultatet redovisas i olika teman där intervjuerna och 
observationerna kommer integreras.

5.1 Vad gymnasielärare använder den interaktiva skrivtavlan 
till

Det primära som gymnasielärare använde den interaktiva skrivtavlan till, som 
framkom under intervjuerna, var att göra egna Power point presentationer, visa film, 
och hitta information eller visa information från internet. Alla av de tillfrågade 
lärarna använde film och internet och fem av lärarna använde Power point 
presentationer. Endast två lärare (Lärare D och E) använde den interaktiva 
skrivtavlans möjligheter till att föra anteckningar. Att läraren använder den 
interaktiva skrivtavlan som en vanlig whiteboardtavla. En lärare (Lärare A) svarade 
också att den brukade använda den interaktiva skrivtavlan till att visa digitaliserade 
läromedel. 

De resultat jag fick från mina observationer av vad lärare använder den interaktiva 
tavlan till stämmer bra överens med intervjusvaren. Det jag har observerat är att 
lärarna använder den interaktiva skrivtavlan ofta som en ”inkörsport” för lektionen, 
att de använder den för att öppna upp lektionen och starta upp diskussioner. Till 
exempel använder en del lärare korta filmer eller internetsidor som de har hittat via 
internet för att starta upp lektionen och sedan diskutera filmerna eller internetsidorna. 
Två av lärarna använde PowerPoint presentationer för att ”komma igång” med 
lektionen för att sedan antingen låta eleverna jobba vidare med redan tidigare utgivna 
uppgifter eller att de fick diskutera innehållet av presentationen. Endast under en 
observation såg jag att en lärare använde den interaktiva skrivtavlan för att föra 
anteckningar, läraren tog även upp äldre anteckningar för att visa eleverna. 

5.1.1 Utbildning

Lärare A, B och D hade fått korta utbildningar om den interaktiva skrivtavlan där de 
har fått lära sig de mest grundläggande funktionerna. Men även lite tips hur de kan 
utnyttja den interaktiva skrivtavlan på ett pedagogiskt sätt. Lärare A svarade: ”En 
liten utbildning, kvällsutbildning. Kan väl ha varit en nio timmar sammanlagt”. 
Lärare B och D har fått liknande utbildningar. Medan Lärare C, E och F har lärt sig 
själva. Lärare F svarar: ”Jag har lärt mig själv, jag är väldigt teknikintresserad och 
har aldrig haft några problem med teknik”. Lärare E är också teknikintresserad och 
svarade på frågan om utbildning genom följande: ”Självlärd skulle man kunna säga, 
det har funnits möjligheter att gå utbildning men har valt att avstå från det, för jag 
känner att jag kan tillräckligt och är ganska insatt i de här sakerna. Men har varit 
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med på såna informationsträffar i alla fall på studiedagar, som då har berättat lite 
om det, men det har inte varit något nytt för mig”.

5.2 Hur elever reagerar på den interaktiva skrivtavlan

Vad som går att utröna från resultatet av observationerna är att under merparten av 
lektionstillfällena var eleverna lugna och såg ut som att de lyssnade. De ställde 
relevanta frågor till läraren som var i enighet med lektionsinnehållet, vilket de inte 
skulle ha gjort om de inte lyssnade. Även stora delar av klassen var delaktig i de 
diskussioner som förekom i samband med att läraren presenterade uppgifter på den 
interaktiva skrivtavlan. Vid två lektionstillfällen märktes det att eleverna tappade 
fokus och de som satt längst bak började samtala med kamraten bredvid eller 
använda sin mobiltelefon. Under dessa två tillfällen användes den interaktiva 
skrivtavlan under cirka en halvtimme. 

Lärare A, D och F upplever att klassrumsklimatet blir lugnare när de använder den 
interaktiva skrivtavlan. Lärare D svarade: ”Jag tycker att det blir mer fokus då och 
det blir mer levande då, jo men det tycker jag blir bättre”. Lärare F svarade: ”Jag 
upplever det som att de faktiskt lyssnar mer, att de är mer fokuserade på lektionen”. 
Lärare B, C och E upplevde ingen skillnad eller att de inte direkt har reflekterat över 
det. Lärare C menade: ”Jag tror det är hugget som stucket, jag känner inte att den 
interaktiva skrivtavlan som är det revolutionerande i sig. Utan att det är min 
undervisning i sig och tillsammans med eleverna som gör det”. 

5.2.1 Lärares uppfattningar om elever

Merparten av de tillfrågade lärarna tror att eleverna tycker det är kul och intressant 
med den interaktiva skrivtavlan och att de faktiskt lär sig mer. De tror också att 
eleverna blir mer fokuserade när de använder den interaktiva skrivtavlan. Dock är 
alla överrens om att när den interaktiva skrivtavlan kom till klassrummen var de mer 
intresserade och tyckte det var intressant. Lärare D menar: ”När det var nytt kom 
dom fram och lekte och kände och blev intresserade, det kanske inte var så 
pedagogiskt men de fick känna på den och stilla sin nyfikenhet”. Lärare E svarade: 
”I början stod eleverna alltid framme vid tavlan, så jag misstänker att de var riktigt 
nyfikna, i början var det så nytt ju och dom ville testa och så”. Alla är överrens om 
att denna nyfikenhet har börjat avta, och den interaktiva skrivtavlan har blivit en 
naturligare del av klassrummet som eleverna inte riktigt reflekterar över för att de är 
vana att den är där. 

En viktig aspekt som Lärare A och F nämner är att när eleverna själva får redovisa 
med hjälp av den interaktiva skrivtavlan blir de mindre nervösa och de märker att de 
blir mer självsäkra. Detta tror de beror på att allt fokus inte ligger på dem utan att 
klassen istället kan fokusera på det som finns visas på den interaktiva skrivtavlan. 
Lärare A svarade: ”När de gör gruppuppgifter som de sedan kan redovisa så kan det 
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bli lättare och roligare för dom att göra redovisningar och det brukar även bli bättre 
för de som lyssnar och att det skapar ett intresse”.

5.3 Fördelar med den interaktiva skrivtavlan

De största fördelarna som lärarna ser med den interaktiva skrivtavlan är att kunna 
motivera och variera sin undervisning, Lärare C svarade ”… att man kan bryta av 
den vanliga undervisningen för att få eleverna mer engagerade”. Vilket Lärare C
menar att det går att variera lektionen mer nu än innan. Lärare A är inne på samma 
spår och menar att ”… få lektionen intressantare”. Lärarna menar att de kan få in 
flera olika moment under en och samma lektion just för att kunna variera sig, och 
göra det mer roligare och få eleverna att lära sig mer.

Fler fördelar som framkom under intervjuerna är att läraren inte behöver vända sig 
bort från eleverna när den behövde anteckna på tavlan. Detta gällde vid Power point 
presentationerna, att nu kunde de ”knacka” på skärmen för att byta bilder. Detta 
menade lärarna att de inte tappar kontakten med eleverna lika lätt och det blir ett mer 
flyt i lektionen. Framförallt Lärare C ansåg att detta var en vital funktion och menade 
att nu kan inte eleverna hitta på ”bus” när läraren måste anteckna på 
whiteboardtavlan. Utan nu kan lärarna fokusera helt på eleverna och har lättare att få 
ögonkontakt och på det viset se om alla elever hänger med under lektionen.

En av fördelarna är också att kunna hitta information under lektionens gång vilket 
framförallt Lärare A, B, C ansåg. Lärare C Svarade ”När jag får förslag från 
eleverna kan jag slå upp det via internet och då har vi en ny infallsvinkel”. Lärare A 
svarade: ”… vi snackade om landstigningen på månen och då gick jag snabbt in på 
internet och visade ett klipp på månlandningen och genast blev det mer verkligt”. 
Lärarna menar att skulle det dyka upp frågor som läraren inte direkt har svaret på 
eller kan förklara kan de lätt hitta information via internet, och eleverna lär sig mer.
Sedan får eleverna se själva processen hur det går till att finna bra information via 
internet kan gå till och hur man sållar ut det oväsentliga och är källkritisk. Detta 
menar de tillfrågade lärarna att detta kan vara viktigt för eleverna.

Endast Lärare D ansåg att den viktigaste funktionen med den interaktiva skrivtavlan 
var att kunna föra anteckningar på ett smidigare sätt än innan. Lärare D menade: ”… 
att jag sparar mina anteckningar och att vi kan gå tillbaka till dom och repetera, det 
går ju inte på en vanlig whiteboardtavla, har jag suddat så har jag”. Lärare D 
menade att det även gick bra att ta fram olika figurer som är mer exakta än att läraren 
själv skulle rita upp till exempel en cylinder på tavlan.
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5.3.1 Nackdelar mot den interaktiva skrivtavlan

Den största kritiken som kom från alla intervjuade lärare är att när tekniken inte 
fungerar. På frågan vad den största nackdelen är med den interaktiva skrivtavlan 
svarade Lärare F: ”Just att tekniken kan strula, vilket gör att man nästan måste ha en 
reservplan, en vanlig whiteboard fungerar alltid”. Lärare E svarade: ”En nackdel är 
att det är liksom teknik, du har en tavla framför dig som kan sura till de, det är ingen 
vanlig tavla som du kan skriva på”. Lärarna menar också att det finns många olika 
komponenter till den interaktiva skrivtavlan och alla måste fungera för att det ska gå 
att presentera materialet. Annars måste de hela tiden planera dubbelt för varje lektion 
vilket kommer att ta lång tid. Bland annat lärare A menade att göra en bra Power 
point presentation kan ta lång tid. Fungerar inte den interaktiva skrivtavlan då kanske 
det inte finns tid att göra fler planeringar för just den lektionen. 

Lärare C och F anser att ett problem är att den interaktiva skrivtavlan tar upp för stor 
plats av den vanliga whiteboardtavlan. Då den interaktiva skrivtavlan har installerats 
ovanpå den vanliga whiteboardtavlan. Lärare C svarar: ”… den tar ganska stor plats, 
speciellt när man skriver på whiteboardtavlan för då måste jag sudda hela tiden för 
att det inte finns tillräckligt med plats”. De menar att den täcker för stor del av 
whiteboardtavlan, att whiteboardtavlan blir för liten att skriva på, då de är vana att ha 
en större yta. Lärare C använde hellre whiteboardtavlan att rita och göra 
anteckningar för eleverna. Lärare C Svarade: ”Man har inte samma känsla som när 
man ritar med penna, det blir inte lika snyggt när man skriver någonting, det blir 
väldigt kantigt tycker jag och ibland när man skriver kommer inte texten på samma 
ställe som skriver på tavlan”. Lärare C menar att texten inte kommer på samma 
ställe som pennan pekar på, utan kan komma på ett helt annat ställe än vad läraren 
hade tänkt, vilket ställer till problem om läraren väljer att skriva mycket. 

Lärare E uppmärksammar också ett annat problem för vikarier, lärare E menar: ”… 
kommer en vikarie till en lektion kommer den inte in på datorn för att man måste 
kunna logga in, då blir tavlan helt värdelös, för att du kan inte skriva på tavlan med 
vanliga pennor”. Lärare F fortsätter med att förklara att det skapar även problem för 
den ordinarie läraren som planerat en lektion som inte vikarien kan genomföra, 
enbart på grund av tekniska dilemman.

5.3.2 Förtrogenhet med den interaktiva skrivtavlan

Alla lärare upplever att det är viktigt att läraren är förtrogen med den interaktiva 
skrivtavlan, att läraren kan använda de funktioner som finns eller i alla fall vara säker 
på de saker som läraren vill göra. Alla de tillfrågade lärarna anser att det kan skada 
elevers inlärning om inte läraren är tillräckligt förtrogen med den interaktiva 
skrivtavlan för att det tar kraft och tid från elevernas undervisning. Lärare E svarade: 
”Om inte läraren kan tavlan då märker eleverna det ganska snabbt och tappar 
fokus”. Lärare B svarar: ”Förstår läraren inte den interaktiva skrivtavlan och 
läraren måste ödsla tid med att hitta rätt på den kommer den att göra mer skada än 
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nytta för eleverna”. De tillfrågade lärarna är också överrens om att det är oftast upp 
till läraren själv att se till att bli förtrogen med de instrument som den väljer att 
använda. Därför svarar Lärare A: ”Jag skulle vilja använda fler funktioner och mer 
avancerade funktioner och så, men jag har inte tid att sätta mig in i det hela och jag 
vågar inte göra det under lektionstid för att då kanske de inte fungerar och det stör 
eleverna”.

Under observationerna gick det att se att lärarna var förtrogna med att manövrera den 
interaktiva skrivtavlan. Oftast stod datorn redan igång vilket gjorde att räckte med att 
”logga in” på datorn för att komma åt sin redovisning eller sitt material till lektionen. 
När de använde den interaktiva skrivtavlan använde många tavlan som hjälpmedel 
för att navigera sig, vid ett få tal tillfälle behövde de använda den inkopplade musen 
eller tangentbordet. De lärare som använde Power point redovisningar gick inte för 
fort fram utan lät eleverna skriva färdigt och kunde ibland stå tysta för att invänta 
alla elever. 

5.3.3 Hur den interaktiva skrivtavlan kan missgynna elever

Tidigare forskning som exempelvis Hammond m.fl. (2011) har visat i sin forskning 
att bland annat solljus kan göra att den interaktiva skrivtavlan blir för ljus och gör att 
det inte går att se vad som visas på tavlan. Detta är inget problem som har visat sig 
under mina observationer. I alla klassrum var rullgardinerna uppdragna och takljusen 
i klassrummen var tända och det gick att se tydligt vad som visades på tavlan.  
Lärarna anser inte heller att detta skulle vara något problem. Lärare C svarar: ”Den 
interaktiva skrivtavlan utstrålar ljus i sig som gör att man inte behöver ha det helt 
släckt i klassrummet för att det som jag vill visa ska synas”. 

Det som de tillfrågade lärarna ansåg kunde missgynna eleverna var att om tekniken 
inte fungerade, att läraren kanske inte är förberedd på att det blir fel och kan inte 
genomföra lektionen som den hade tänkt eller att det tar för mycket tid av lektionen 
för att åtgärda felet. Lärare B och D menade att det kunde missgynna eleverna om 
läraren bara använda den interaktiva skrivtavlan och inte variera sig tillräckligt. 
Lärare D svarade: ”Skulle vi fullständigt snöa in oss på den, att vi bara använder den 
och inget annat, så skulle vi överbetona ett pedagogiskt sätt. Det gäller kanske att 
använda många olika hjälpmedel och metoder i sin undervisning”. Lärare B har 
själv observerat av sina egna elever att de tycker att det blir för mycket Power point, 
”Dom tycker att det är för mycket Power point och då är frågan vad är alternativet? 
Alternativet är att jag istället skriver på whiteboarden eller använder overheaden, 
det är ungefär de alternativ som finns. Men just variation är något som är viktigt. 
Sen lär sig elever olika, vissa vill bara höra och inte att man skriver. Men oavsett 
hur jag presenterar lektionen vill jag att det jag säger eller skriver ska hamna i 
deras skrivbok”.
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5.4 Sammandrag

För att skapa en överblick av undersökningsresultatet redovisar jag för och nackdelar 
i två tabeller.

Tabell 1 Positiva effekter av den interaktiva skrivtavlan

Lärare Elever

”Inkörsport” (Med den interaktiva 
skrivtavlan kan läraren starta lektionen 
och använda den som en inkörsport för 
lektionen)

Motivation (Eleverna blir mer 
motiverade)

Variation (Kan variera sin undervisning) Kul (De tycker att det blir roligare under 
lektionen)

Klassrumsklimat (Klassrumsklimatet blir 
lugnare)

Tänt i klassrummet (Det kan vara tänt i 
taket och samtidigt se vad som visas på 
den interaktiva skrivtavlan)

Visa information/material (Kan lättare 
visa material, till exempel från internet)

Klarare bild (Den interaktiva skrivtavlan 
ger en klarare bild och det gynnar
eleverna när de till exempel antecknar)

Tabell 2 Negativa effekter av den interaktiva skrivtavlan

Lärare Elever

Teknik (Strular tekniken kan det bli 
problem för läraren att använda den 
interaktiva skrivtavlan)

Teknik (Kan inte läraren använda den 
interaktiva skrivtavlan kommer det att 
missgynna eleverna)

För stor (Tar för stor plats i 
klassrummet)

Förtrogenhet av lärare (Kan inte läraren 
använda den interaktiva skrivtavlan på 
rätt sätt kan det också missgynna 
eleverna)

Vikarier (Vikarier kan inte använda den, 
om de inte kan logga in på datorn)
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6 DISKUSSION

I detta kapitel kommer jag att sammanföra mitt resultat och den tidigare forskningen 
för att kunna finna en slutsats.

6.1 Hur används den interaktiva skrivtavlan av 
gymnasielärare?

Det resultat som observationerna och intervjuerna har gett stämmer med vad den 
tidigare forskningen har kommit fram till (bland annat Wall m.fl. 2005 och 
Hammond m.fl. 2011). Det lärarna använder den interaktiva skrivtavlan är för att 
visa olika Power point presentationer, filmer och internetsidor. Det finns en del spår 
av min undersökning som säger att lärarna använder den interaktiva skrivtavlan till 
mer, som till exempel att använda anteckningsfunktioner (lärare E och D). De övriga 
lärarna i min undersökning använder den interaktiva skrivtavlan som om de skulle ha 
använt en vanlig projektor med duk och utnyttjar inte den interaktiva skrivtavlan 
möjligheter. Varför de inte använder de andra funktionerna som den interaktiva 
skrivtavlan erbjuder kan ha och göra med den tveksamma utbildningen som de 
tillfrågade lärarna innehar. Det kan även ha att göra med att alla av de tillfrågade 
lärarna tycker att tekniken är bristfällig, att de inte vågar lita på att det fungerar varje 
gång. Det kan även vara som så att de inte orkar eller har förmåga att sätta sig in i de 
olika funktionerna. För skulle de använda de olika funktionerna och ägnat tid åt att
lära sig detta och sedan inte vara säker på att kunna bedriva lektionen på det viset de 
hade tänkt, utan hela tiden vara tvungen att ha lektionen dubbelplanerad utifall att 
tekniken inte fungerar.

6.2 Vilka för- och nackdelar har den interaktiva skrivtavlan?

Det som de tillfrågade lärarna såg som fördelar var att de kunde variera sin 
undervisning. Att de inte behövde göra samma moment hela tiden utan kunde få 
variation på det undervisningen. Men även att kunna motivera eleverna genom då ha 
olika moment och kunna göra undervisningen mer intressant och rolig. Just att kunna 
motivera elever är något som Utbildningsdepartementet (2011) är i linje med. Utifrån 
Deweys syn på inlärning, att alla individer lär sig olika, är den interaktiva skrivtavlan 
ett bra verktyg för läraren. Då den interaktiva skrivtavlan ger många olika 
möjligheter att variera sin undervisning, för att alla individer ska kunna lära sig på ett 
bra sätt. Går det att öka elevers motivation med en relativt enkel metod, i detta fall 
den interaktiva skrivtavlan, kanske det skulle satsas mer på att öka utbildningen för 
lärare, vilket gör att lärarna kan använda tavlan på rätt sätt. Intervjuresultaten visade 
också att läraren ska kunna vara förtrogen med den interaktiva skrivtavlan annars 
kommer eleverna att genomskåda detta och på det viset inte bli lika intresserade av 
lektionen, för att läraren kanske känns oseriös när den står framme vid tavlan.
Eleverna kanske tappar fokus av detta för att de koncentrerar sig mer på lärarens 
oförmåga än på innehållet. Samma resultat har även den tidigare forskningen visat att 
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det går inte bara att installera en interaktiv skrivtavla i klassrummet för att det ska bli 
bra, utan läraren måste också kunna hantera den (Wall m.fl. 2005 och Armstrong 
m.fl. 2005). Den tidigare forskningen (Hall & Higgins 2005) visade också att den 
interaktiva skrivtavlan gör att det som läraren vill visa blir tydligare och att alla 
elever kan se vad som sker på tavlan. Även intervjuresultaten visar på samma 
tendenser, att de tycker att den interaktiva skrivtavlan blir mer tydlig än en vanlig 
whiteboardtavla. 

Den största nackdelen mot den interaktiva skrivtavlan som både den tidigare 
forskningen (Wall m.fl. 2005) och som mitt resultat visar är tekniken. När tekniken 
inte fungerar av olika skäl fungerar den interaktiva skrivtavlan fullt ut, utan då måste 
läraren planera för att inte den interaktiva skrivtavlan inte fungerar. Den tidigare 
forskningen (Wall m.fl. 2005) visade att många av lärarna gick för fort fram i sina 
lektioner, och detta gällde framförallt användandet av Power point presentationer. 
Detta är dock inget resultat som gick att se under mina observationer, utan att de 
lärarna som använde Power point presentationer inväntade eleverna när de 
antecknade. Detta kan antagligen ha att göra med vilken rutin läraren innehar, att de 
är medvetna om att eleverna måste hinna med att anteckna det som läraren vill. 

6.3 Hur reagerar elever på den interaktiva skrivtavlan under 
lektioner?

Av de observationerna som jag har gjort är det svårt att fastställa exakt vad de tycker 
men reaktionerna är att de oftast sitter stilla och lyssnar. Sedan om det är lärarens 
förmåga eller om det är den interaktiva skrivtavlan som trollbinder dem under 
lektionen är svårare att säga. Dock tycker hälften av de tillfrågade lärarna (Lärare A, 
D och F) att klassrumsklimatet har blivit bättre i och med införseln av den interaktiva 
skrivtavlan. Detta kan ha att göra med att eleverna blir mer motiverade som den 
tidigare forskningen visar bland annat visar B�kkelund Jensen (2003), Fedulov 
(2005) och Hall & Higgins (2005) att eleverna blir mer motiverade av den interaktiva 
skrivtavlan. Detta kan ses som något positivt, blir klassrumsklimatet lugnare gör det
att troligen läraren blir mindre stressad och att eleverna inte behöver bli lika störda 
av de andra eleverna. Detta skulle kunna resultera i att de lär sig mer, för att de kan 
vara mer koncentrerade under lektionerna.

Den tidigare forskningen visar också att interaktionen ökar i klassrummet 
(Armstrong m.fl. 2005 och Hardman m.fl. 2007). Utifrån observationerna går det att 
urskilja att eleverna ställer frågor och att de för diskussioner om lektionsämnet. Dock 
går det inte att säga om frekvensen på diskussionerna eller frågorna ökar genom min 
observation, men i vilket fall som helst förs det diskussioner och det ställs frågor 
under lektioner som jag har observerat. Detta går att koppla till Vygotskij tankar om 
att elevernas inlärning ökar när de får kommunicera med varandra. Kan den 
interaktiva skrivtavlan öka eller bidra till en interaktion i klassrummet är det positivt 
för eleverna. 
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Mitt resultat visade också att elever själva får redovisa till exempel egna arbeten 
inför sin egen klass, och att detta skulle vara positivt enligt Lärare A och F. De 
menade att de blev mer självsäkra och de kanske lär sig mer för att de själva får göra 
saker, som Piaget förespråkade (Stensmo 2007).

6.4 Slutsats

Det är svårt att dra några slutsatser från det resultat jag har fått fram som skulle 
kunna representera alla gymnasielärarna, då skulle det ha behövts en mer omfattande 
forskning från flera olika lärare och från olika delar av landet. Men det resultat som 
jag har kunnat urskilja är att den interaktiva skrivtavlan helt enkelt används som en 
vanlig projektor med duk. Den används till stor del för att kunna variera 
undervisningen, men även för att motivera eleverna. Nackdelen med den interaktiva 
skrivtavlan är när tekniken sviker, vilket skadar både läraren och eleverna. 
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7 FORTSATT FORSKNING

För att få en större inblick i den interaktiva skrivtavlan som hjälpmedel i skolan 
behövs det mer forskning inom området, framförallt för att det har börjat komma till 
många skolor. Det skulle vara intressant att undersöka enbart en klass, exempelvis 
under en veckas tid, på en skola som har interaktiva skrivtavlor installerade. För att 
se hur de reagerar på lektioner som läraren använder den interaktiva skrivtavlan 
respektive whiteboardtavlan. Efter observationerna skulle det vara intressant att 
intervjua en del av eleverna för att verkligen få reda på vad de tycker. Det skulle 
även ha gått att följa med en lärare som använder både den interaktiva skrivtavlan 
samt whiteboardtavlan i sin undervisning för att se skillnader i sin planering och i sitt 
sätt att bedriva lektionen. Skulle det finnas obegränsat med tid skulle det gått att följa 
med flera olika lärare, för att se om det skiljer sig mellan de olika lärarna.

Det skulle även vara intressant att titta på hur den interaktiva skrivtavlan skiljer sig 
inom olika ämnen. Till exempel för att se om det finns ett större användningsområde 
för den interaktiva skrivtavlan inom vissa ämnen, eller om vissa funktioner används 
mer inom vissa ämnen än andra. 

Det skulle även ha behövts mer forskning i lärarnas utbildning om den interaktiva 
skrivtavlan, då mitt resultat visar att utbildningen är knapphändig. Det skulle kunna 
gå att forska om hur utbildningen ser ut, vilket upplägg den har och hur den skulle 
kunna göras bättre? 
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BILAGA 1

Observationsmall

Klass:_____________

Lärare:____________

Användning av den interaktiva skrivtavlan:

Reaktioner från elever:

Egna iakttagelser:
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BILAGA 2

Intervjumall

Hur länge har du varit lärare?

Varför började du använda den interaktiva skrivtavlan?/Hur länge har du använt 
den?/Fått någon utbildning?/ Vad vill du uppnå med användandet av den interkativa 
skrivtavlan?

Hur upplever du användandet av den interaktiva skrivtavlan gentemot whiteboard?

För och nackdelar med den interaktiva skrivtavlan? /Något i din undervisning som 
har förändrats?

Vad använder du framförallt den interaktiva skrivtavlan till?

Hur tror du att eleverna upplever den interaktiva skrivtavlan?

Tror du att de lär sig bättre respektive sämre med den interaktiva skrivtavlan?

Kan det missgynna vissa elever?

Hur upplever du klassrumsklimatet?


