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Sammanfattning 

Föreliggande studie är en analys av fyra internationellt publicerade vetenskapliga artiklar och 

två svenska publikationer som berör användandet av interaktiva vita tavlor (IVT) i ett 

klassrumssammanhang. Som blivande lärare vill jag undersöka talet kring IVT och 

interaktivitet och se om tekniken håller vad tillverkarna lovar. Metoden jag valt att använda är 

en form av textanalys artiklarna har lästs med fokus på interaktivitet i undervisningen. Jag 

kommer att definiera interaktivitet för att sedan använda definitionen som analysverktyg. Det 

finns idag (2010) endast ett fåtal publikationer som rör IVT i ett svenskt sammanhang, därför 

har jag valt att komplettera min studie med en intervju för att spegla den internationella 

forskningen i ett svenskt exempel. Resultaten av studien visar att talet om interaktivitet i de 

publikationer som ingår i studien är mycket sparsmakat och att tonvikten ligger mer på 

handhavandet av tekniken. Slutsatsen av studien är att man inte kan köpa interaktivitet i en 

klassrumsmiljö utan att interaktivitet skapas av deltagarna i den pedagogiska verksamheten. 
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1. Inledning 
 

Jag är naturvetare i grunden och läser nu till gymnasielärare. När jag gjorde min 

verksamhetsförlagda utbildning undervisade jag i biologi och naturkunskap, det var då jag 

kom i kontakt med en ”gammal bekant” ljudbildbandet, något som jag inte trodde användes 

längre. Jag kom först i kontakt med ljudbildbandet under min egen skolgång i mitten på 1980-

talet så tekniken har några år på nacken, men min handledare menade att de fortfarande 

fungerade som undervisningsmetod. Jag kom under mina VFU veckor också i kontakt med 

andra tekniska hjälpmedel som VHS, DVD och FLOD. FLOD är en webbaserad filmtjänst 

som skolan prenumererade på, tjänsten innehåller filmsnuttar av olika längd. 

All teknik som jag kom i kontakt med under min VFU var av icke-interaktiv typ d.v.s. det var 

artefakter som saknade möjlighet att interagera med. 

 

Jag kom senare under min utbildning på Örebro Universitet i kontakt med en interaktiv vit 

tavla (IVT) som kan användas i undervisningen. Här väcktes mitt intresse för att se vad IVT 

kan göra för naturvetenskaplig undervisning. IVT marknadsförs idag aggressivt mot lärare 

och lärarstudenter. T.ex. köper tillverkare av IVT helsidesannonser i fackförbundstidningar. 

Jag undrar om IVT leder till det som tillverkarna utlovar i sina annonser ökad förståelse, 

bredare lärande och liknade påståenden om hur bra just deras produkt är att ha i klassrummet.  

Jag kommer i denna uppsats att använda förkortningen IVT som benämning för Interaktiv Vit 

Tavla, det är en direkt översättning från engelskans IWB som står för Interactive WhiteBoard. 

I Storbritannien har regeringen satsats stort på IVT och många skolor har fått IVT installerat i 

sina klassrum (Mohon, 2008). Att utbredningen av IVT är större i Storbritannien än i Sverige 

medför att de finns mycket publicerad litteratur på engelska rörande IVT. Däremot saknas det 

fortfarande vetenskapligt granskade studier av hur IVT-användning gestaltar sig i svenska 

skolor. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att undersöka lärares upplevelser kring interaktivitet i ett klassrum 

där läraren har tillgång till IVT. Då kan följande frågor ställas 

 

1. På vilka sätt uttrycker lärarna sig i relation till interaktivitet i allmänhet, och interaktivitet i 

samband med användande av IVT i synnerhet? 

 

2. Hur ter sig den intervjuade lärarens upplevelser i svensk kontext i jämförelse med   

upplevelserna som reflekteras i internationell publicerad litteratur?  

 

3. Vilka av den intervjuade lärarens upplevelser skulle kunna kallas ämnesspecifika, dvs. 

endast tillämpningsbara inom No-didaktiken?  

 

4. Stämmer tillverkarnas påståenden, d.v.s. 

    a) Ger IVT mer elevinteraktion? Och 

    b) förenklar IVT kommunikationen mellan utbildare och deltagare? 

 

 

 

Förkortningar som används frekvent i uppsatsen är: 

IVT = interaktiva vita tavlor 

IKT = interaktiv kommunikationsteknik 
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1.3 Begreppsanvändning och uppsatsens fortsatta disposition   
 

Jag kommer i denna uppsats använda följande definition av interaktivitet, att det krävs 

mänsklig interaktion för att skapa interaktivitet (Moss, 2007 & Svaneas, 2000). Ursprunget 

till definitionen behandlas i bakgrunden till uppsatsen.  

 

Den här uppsatsen kretsar kring tre ledord Interaktivitet, IVT och läraren. 

Uppsatsen är indelad i sex kapitel. Första kapitlet är Inledning till min studie, där behandlar 

jag varför jag intresserar mig för interaktivitetsbegreppet i samband med interaktiva vita 

tavlor. I kapitel ett redovisar jag även Syfte och frågeställningar. Kapitel två är en Bakgrund 

som behandlar relevant litteratur. I kapitel tre redogör jag för de Metoder jag valt att använda 

mig av i studien. I kapitel fyra behandlas den Litteratur som ingår i litteraturstudien och 

intervjun redovisas i form av en summering. I kapitel fem analyseras litteraturen och 

intervjun. I kapitel sex redovisar jag resultaten. Detta följs av en reflekterande diskussion. Jag 

redovisar slutsatser under ett eget delkapitel. 

1.5 Tidigare forskning 
 

Vid en sökning i databasen LIBRIS på sökorden interaktiva tavlor 

(http://uppsok.libris.kb.se/sru/uppsok 2011-01-16), får jag fram två uppsatser på C-nivå. Jag 

redovisar författarna till uppsatserna nedan: 

1. Olofsson Elin, Umeå universitet (2007)  

2. Davidsson, Andreas; Frendberg, Henrik Göteborgs universitet (2007) 

 

Jag har även sökt material via www.google.se utan att få fram en enda svensk vetenskapligt 

granskad artikel som rör interaktivitet i klassrummet kopplat till IVT. Jag tycker mig därmed 

ha gjort allt som ryms inom tidsramen av arbetet för att hitta tidigare svensk forskning som 

rör området. Om det finns svensk vetenskaplig publicerad forskning som rör interaktivitet 

kopplat till IVT är den svår att hitta, om inte omöjlig. 

 

Vid sökning efter internationellforskning i databasen ERIC (2011-01-16) på förkortningen 

IWB som står för interactive whiteboards, får jag fram 66 träffar som rör området 

interaktivitet och tavlor. 
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Om sökningen ändras så att sökningen sker på frasen interactive whiteboards blir antalet 

träffar 155. Hur urvalet av de granskade artiklarna skett redovisas i metoddelen av uppsatsen. 

2. Bakgrund 
 

Lärare har alltid haft teknik tillgänglig för undervisning, svarta tavlan är t.ex. också en typ av 

teknik och kan ses som föregångaren till den så idag vanliga whiteboardtavlan. Det jag är 

intresserad av är att problematisera talet om en ny teknik i skolan, nämligen IVT. Syftet här är 

framförallt att problematisera kopplingen interaktivitet i undervisningen–IVT- och främjande 

av lärandet. Så kallade IVT fungerar som en vanlig whiteboard och kan även användas som 

en ren projektor dvs. att den projicerar en bild från datorn i storlekar upp mot 100 tum. Många 

hävdar IVTs styrka ska vara just att den projicerar datorns skärmbild på tavlan så att alla i 

klassrummet ska kunna se vad läraren gör på datorn. Tavlan är också klickbar, den fungerar 

alltså som en stor pekskärm. Det finns flera tillverkare av IVT, det som skiljer de olika 

tavlorna åt är att de har olika s.k. gränssnitt och olika mjukvaror. Gränssnitt är termen som 

beskriver hur vi interagerar mot artefakten. Till en dator är gränssnittet tangentbord och mus i 

samverkan med operativsystemet, i en mobiltelefon är gränssnittet ofta knapparna på 

telefonen i kombination med telefonens operativsystem. Operativsystem är det program som 

gör artefakten användbar, på en vanlig PC är det oftast Windows som är operativsystemet. 

Mjukvaran är det program som man arbetar med när man använder artefakten. En del tavlor 

går att peka och skriva på direkt med handen, andra kräver en speciell penna för att text ska 

kunnas skrivas på tavlan. Tavlorna köps med tillhörande mjukvara speciellt framtagen för 

klassrummet. Gemensamt för IVT är att de är ihopkopplade med en dator. Datorn kan även 

vara uppkopplad mot internet. Tavlan kan då visa animationer och filmer direkt taget från 

internet.  

 

Idag marknadsförs dessa IVT aggressivt mot skolor. Ett exempel på detta är Pedagogiska 

Magasinet nummer 4 november 2010 där en tillverkare av IVT köpt baksidan på tidningen för 

en helsidesannons. En del av annonsen lyder ”Den generation som växer upp konkurrerar inte 

bara om arbeten i Sverige, utan hela världen. Vi måste ge våra barn förutsättningar för att 

konkurrera på den internationella marknaden.”  

Tillverkaren beskriver vidare hur IVT förenklar och förbättrar kommunikationen mellan 

utbildare och deltagare (Smart technologies, 2010). En annan tillverkare beskriver på sin 

hemsida följande ” Genom att arbeta visuellt och interaktivt skapar du möjligheter för ett 
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bredare lärande och större förståelse för ditt budskap” (Lintex Nordic Group AB, 2010). De 

olika tillverkarna av IVT använder ofta ord som förbättring och interaktivitet, och kopplar 

orden till undervisning. 

Marknadsföringen kanske är en del av problematiken runt IVT.  

 

Viss forskning stödjer resonemanget att tavlorna kan påverka elevers lärande på ett positivt 

sätt. I en rapport presenterad vid University of New Castle skriver t.ex. författarna att 

undervisning med IVT ger en ökad interaktivitet i undervisningen (Higgins, et al., 2005).  

Andra talar om ingen mätbar effekt på elevers provresultat efter eleverna undervisats med 

IVT (Digregorio & Sobel-Lojenski, 2010). 

 

Då de flesta studier av IVT skett utomlands kompletterar jag min litteraturstudie med en egen 

intervju för att spegla de internationella resultaten i svenskt sammanhang. Mitt intresse för 

själva interaktivitetsaspekten av tavlan ingick inte från början i mitt huvudsyfte med studien. 

Intresset för den aspekten väcktes under transkriberingen av intervjun som gjordes före 

inläsning och analys av litteraturen. Från början var uppsatsen enbart tänkt att handla om 

tekniken, men jag har nu valt att koppla IVT mot interaktivitet för att få en smalare ingång 

med tydligare pedagogisk innebörd. 

2.1 Interaktivitet - en teoretisk referensram 
 

Ordet interaktivitet kan definieras på många olika sätt, beroende på sammanhang. För att 

börja förstå begreppet interaktivitet kan man relatera till ordets uppkomst från ordet 

interaktion (Moyles, Hargreaves, Merry, Paterson, & Esarte-Sarries, 2003), man kan också 

definiera ordet interaktivitet i förhållande till ett specifikt sammanhang som när en dialog förs 

mellan elever och lärare och dialogisk interaktivitet uppstår (Moss, et al., 2007). I båda fallen 

kan interaktion förstås som något som händer mellan två eller flera parter som är aktiva. 

 

Dag Svaneas professor vid Department of Computer and Information Science Norwegian 

University of Science and Technology, definierar interaktivitet på liknande sätt genom att 

resonera kring förhållandet mellan termerna interaktion, interaktiv och interaktivitet. En 

interaktion har minst två deltagare. I sammanhanget människa – dator interaktion är det 

människan som interagerar med datorn. Om vi nu bestämmer oss för att den interaktion som 

sker mot datorn är en ny form av social interaktion, kan vi koppla det till vad Dewey säger i 
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Utbildning och demokrati (1916) ”Utbildning handlar inte om att tala om saker och att få 

saker berättade för sig utan det är en aktiv och konstruktiv process […]” (Dewey, 1916/1999 

s75). Dewey definierar visserligen lärande som en social process, något som sker människor 

emellan.  

”Det är inte bara så att socialt liv är detsamma som kommunikation, utan all kommunikation 

är bildande” (Dewey, 1916/1999 s39). Vygotskij beskriver på ett liknande sätt att det är 

samspelet mellan individer som är centralt för undervisning (Jerlang, et al., 2008). Enligt 

Vygotskij utvecklas alla former av psykiskt liv i det sociala mänskliga umgänget och redan 

utvecklade färdigheter förmedlas genom språket. Vygotskijs tankar om lärande kan kopplas 

till det som idag benämns interaktivitet. 

 

Dewey och Vygotskij är från en tid då människan inte kunde interagera mot en artefakt och få 

en interaktiv respons, men idag skulle man kunna spekulera i om det inte sker en form av 

bildning då vi interagerar mot en artefakt av interaktiv typ, en konstgjord social interaktion 

mot artefakter. 

 

För att vidareutveckla resonemangen i relation till IKT i allmänhet och IVT i synnerhet kan vi 

vända oss till Gary Beuchamp & Steve Kennewell som i sin artikel Interactivity in the 

classroom and its impact on learning (2009) beskriver att en av huvudegenskaperna hos 

interaktiv kommunikationsteknik (IKT) är att interaktiviteten främjar lärandet, eftersom 

möjligheten finns att kontinuerligt svara/agera mot lärarens handlande.  

Beuchamp & Kennewell beskriver förhållandet mellan elever och lärare som centralt för 

interaktivitet. De definierar alltså interaktivitet i förhållande till lärande som interaktion 

mellan deltagarna i samtalet, en form av social interaktivitet som liknar den Dewey och 

Vygotskij beskrivit.  

 

I en stor studie gjord av the Department of Skills, Institute of Education i England (Moss, et 

al., 2007) definierar författarna interaktivitet specifikt till termen IVT på följande sätt: 

 

Teknisk interaktivitet – fokus ligger på att läraren interagerar med de tekniska funktionerna på 

IVT. 

 

Fysisk interaktivitet – fokus ligger på att eleverna får gå fram till tavlan och arbeta med det 

som finns på tavlan. 
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Sammanhängande interaktivitet – fokus ligger på interagerandet med tavlan på ett sätt som 

skapar sammanhängande koncept och idéer. 

 

Sammanhängande interaktivitet är alltså en form av dialogisk interaktivitet, då ställer läraren 

mer lösa frågor, som att ge eleverna ämnen och olika tillvägagångssätt. Det ska ge eleverna 

möjlighet att lösa problem och reflektera över vad de gjort. Man skulle alltså kunna säga att 

den sammanhängande interaktiviteten liknar det samspel mellan individer som är centralt för 

undervisning enligt Dewey och Vygotskij. Ett samspel öppnar upp för idéskapande och 

deliberativa samtal vilket i sin tur hävdats vara en faktor som främjar lärande (Englund, et al., 

2007). Samspelet mellan interaktivitet och lärande beskrivs också i en artikel av Chien Chou, 

”Interaktivitet är en grundläggande aspekt för undervisning öga mot öga […]” (Chou, 2003 

s256).  

Det är i det här sammanhanget intressant att se att i de studier som gjorts kring interaktivitet 

och lärande har forskare som intervjuat lärare funnit att väldigt få lärare kunnat definiera ordet 

interaktivitet. Ett exempel på det är att under en intervju får en lärare interaktivitet definierat 

för sig av forskarna, och då utbrister informanten ”det är vad jag alltid gjort”. Det visade sig 

att läraren använt sig av interaktiva undervisningsmetoder, och endast saknat ett ord för att 

definiera undervisningsmetoden (Moyles, et al., 2003). För att ytterligare problematisera hur 

ordet interaktivitet kan uppfattas och tolkas i förhållande till tekniska föremål kan man också 

gå utanför den pedagogiskt relaterade forskningen. Till exempel definierar Svaneas en 

artefakt som interaktiv om den möjliggör interaktion. Han argumenterar också för att man ska 

skilja på orden interaktiv och interaktivitet. Det innebär att en IVT kan vara interaktiv, men 

det är endast för att en människa kan interagera med den och då uppstår interaktivitet. Det är 

det mänskliga agerandet som ligger till grund för interaktivitet. 

 

Jag kommer i denna uppsats att använda Svaneas och Moss definition av interaktivitet, dvs. 

att det krävs mänsklig interaktion för att skapa interaktivitet. Det ger följande, en interaktiv 

vit tavla kan möjliggöra interaktivitet, men den innebär inte automatiskt att interaktivitet 

förekommer för interaktivitet skapas av oss människor i vårt handlande. 

Ur detta följer att interaktivitet i undervisningen med IVT och främjandet av lärandet kräver 

att lärare och elever interagerar för att skapa interaktivitet. Tavlan blir därmed en artefakt/ett 

verktyg som med fördel kan integreras i interaktiviteten eller man kan interagera tillsammans 

med i en lärande situation. 
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2.2 Interaktivitet i styrdokumenten 
 

I styrdokumenten Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) & Läroplan för det 

obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) nämns inte ordet 

interaktivitet. Däremot skulle man kunna hävda att de normer och värden som lyfts i Lpo 94 

och de demokratiska arbetsmetoderna uppmanar till dialog och interaktivitet i klassrummet. 

 

 

Vid en sökning på skolverkets hemsida ger sökordet interaktivitet fyra träffar (2010-12-03). 

1. Matematik utan mattebok - Skolverket  

 

2. Framtidens lärande i praktiken med Web 2.0 - Skolverket (två gånger) 

 

3. Bra lärspel utmanar eleven - Skolverket  

 

4. Webben berikar religionsundervisningen - Skolverket  

 

Det är intressant att de få träffar man får med ordet interaktivitet är kopplade till IKT. Det 

beror möjligen på att ordet interaktivitet oftare används vid förhållandet mellan människor 

och artefakter, än mellan människor i svenska pedagogiska sammanhang. Den diskussionen 

ligger emellertid utanför ramarna för denna uppsats. 

 

3. Metod 

3.1 Litteraturstudie 
 

Jag kommer i denna uppsats göra en jämförande litteraturstudie av hur undervisning med 

hjälp av IVT upplevs och beskrivs av lärare och då med fokus på vilken innebörd ordet 

interaktivitet ges. Den metod som används här är en form av textanalys som fokuserar textens 

innehållsmässiga aspekter. Studie kompletteras också med en egen utförd intervju för att 
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spegla de beskrivna internationella upplevelserna med en svensk lärares upplevelser av 

interaktiva vita tavlor och interaktivitet. 

Jag har valt att analysera de två svenska texter som finns tillgängliga och för att få stor 

forskningsbredd har jag valt ytterligare fyra publicerade vetenskapligt granskade artiklar från 

andra delar av världen. Vid artikelsökningen har jag använt mig av databasen ERIC via min 

studentlogin på http://web.ebscohost.com.db.ub.oru.se/ . Sökorden jag använt är interactive, 

whiteboards och interactivity.  

Mina kriterier för att ta med en artikel i min studie var: 

• Studierna ska vara utförda på platser som ligger geografiskt åtskilda, för att få stor 

geografisk och kulturell spridning artiklarna emellan. 

• Studierna ska gälla lärare som undervisar på grundskola och gymnasium. 

• Lärarna ska undervisa i olika ämnen för att få en ämnesövergripande studie. 

Jag var tvungen att begränsa antalet artiklar på grund av tidsbrist, jag är medveten om att det 

kanske inte gör urvalet helt representativt för alla artiklar som finns om ämnet. 

 

Som en del av min analys tillämpar jag textanalys i enlighet med det som Göran Bergström & 

Kristina Boréus skriver om i boken Textens mening och makt, en metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys (2005). Här menar man att för att en text ska få 

mening och betydelse måste den tolkas. Här menar man att när en text läses är det ur ett 

konstruktivistiskt perspektiv omöjligt att använda sig av ett neutralt observationsspråk, 

eftersom språket inte är direkt avbildande (Bergström & Boréus, 2005). För att tolka mina 

texter har läsningen av artiklarna skett med utgångspunkten att leta efter ordet interaktivitet 

och när något beskrivs som interaktiv, för att sedan fokusera på olika innebörder eller 

tolkningar av ordet. Jag kommer alltså inte att kvantifiera hur många gånger termerna används 

i artiklarna utan fokusera på vilket sätt och i vilket sammanhang som interaktivitet nämns och 

när något i texten kan tolkas som att det som beskrivs är interaktivt. 

3.2 Intervjun 
 

Som inledande arbete inför intervjun hade jag letat fram en skola som jag visste var en 

högstadieskola som använde IVT. Jag började med att kontakta rektor på skolan via e-post för 

att höra om de hade lärare som undervisade inom NO-ämnen och använde IVT och om det 

var möjligt att intervjua på skolan. Jag fick ett snabbt svar och fick kontaktuppgifter till en 
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NO-lärare. Jag kontaktade läraren via e-post och han gick med på att bli intervjuad angående 

IVT. 

Informanten åtog sig utan påverkan från mig dessutom att kontakta kollegor och se om även 

de ville delta i min studie. Då blev det blev uppenbart att intervjun kunde bli en form av 

gruppintervju, anpassade jag frågorna så att en diskussion kring IVT blev möjlig att leda i den 

riktning jag avsåg för att uppfylla mitt syfte med intervjun. Informanten fick ta del av 

frågorna innan intervjun för att jag ville klargöra för informanten vad jag ville uppnå med 

intervjun.  

Vid analysen av intervjun använder jag mig av Steinar Kvales bok Den kvalitativa 

forskningsintervjun (2009).  

 

Enligt Kvale kan man öka antalet frivilliga informanter om man redogör för deltagarna syftet 

med studien och vilken tid som de måste avsätta för att delta i studien. Jag bad informanten 

avsätta en halvtimme för intervjun. Vid själva intervjutillfället dök bara läraren som jag 

personligen kontaktat upp, och intervjun blev det Kvale benämner som en halvstrukturerad 

intervju, med en deltagare. Anledningen till att jag valde en halvstrukturerad intervju var att 

jag ville ha möjlighet att styra intervjun och bevara spontaniteten på så sätt att jag kunde 

formulera följdfrågor och infoga nya frågor under intervjun.  

Frågorna som medtogs vid intervjutillfället konstruerades efter olika teman. Jag redovisar de 

olika temata i korthet nedan, intervjufrågorna redovisas i sin helhet i bilaga ett. 

 

Formalia frågor: ålder, kön, o.s.v. 

Bakgrundsfrågor: Teknikvana, utrustning, teknikanvändning i hemmet o.s.v. 

Frågor som rör lärarens upplevelser: förväntningar, farhågor o.s.v. 

Utbildningsfrågor: Utbildning i handhavandet av tekniken, didaktisk utbildning o.s.v. 

Undervisningsfrågor: didaktiska aspekter i användandet av IVT i klassrummet o.s.v. 

Frågorna konstruerades på detta sätt i ett försök att få så övergripande bild lärarens 

upplevelser kring IVT. Intervjun utfördes i informantens klassrum vilket gjorde att jag också 

fick möjligheten att studera tekniken och lektionssalen som informanten hade till sitt 

förfogande. 

 

 

 

 



 11 

 

 

 

Fakta om informanten och vad som delgavs denna: 

• Personen som intervjuas är en man i trettiofemårsåldern och jobbar på en medelstor 

högstadieskola i Mellansverige. Han hade arbetat på skolan i 6 år och hade stor 

teknikvana. 

• Informanten var medveten om syftet med intervjun och fick ta del av frågorna innan 

intervjun. Titeln på intervjun var Lärares upplevelser i användandet av Teknik/IAT i 

naturvetenskaplig undervisning och syftet med intervjun var att ta reda på vad 

informanten upplevt i sitt arbete med IVT. 

 

Intervjun har skett i enlighet med vetenskapsrådets etiska riktlinjer för samhällsvetenskaplig 

forskning. Intervjuinspelningen och transkriptionen av intervjun kommer efter min uppsats 

godkännande att förstöras. Min intervjustudie rör endast en myndig person som är informerad 

i enlighet med vetenskapsrådets riktlinjer. Publikationen finns att hämta på internet. 

http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000334/god_forskningssed_3.pdf 

(2010-12-02) 

 

Intresset för interaktivitetsaspekten av intervjun väcktes under transkriberingen och var från 

början inte mitt huvudsyfte. Då jag ej utförde intervjun med intentionen att leta efter 

interaktivitet kan man säga att intervjun uppfyller objektivitetskriteriet i avseende på 

interaktivitet då varken intervjuaren eller informanten styrde konversationen mot ämnet 

(Kvale & Brinkman, 2009). Jag upplever att denna information uppfyller Kvales ”Black Box” 

kriterier, då jag redogjort för intervjuns syfte och vad som tillgodogjorts informanten 

angående informationen kring intervjun. 

 

Jag spelade in intervjun och påbörjade transkriberingen samma dag som intervjun utfördes. 

Transkriberingen bestod utav att jag omvandlade den inspelade mp3 filen till text, jag skrev 

ordagrant vad som sagts under intervjun. Enligt Kvale så kan tonfall och kroppsuttryck ge ett 

rikare tillträde till informantens föreställningar än vad ren transkriptionstext kan ge, med det i 

åtanke så lyssnade jag igenom ljudfilen samtidigt som jag läste transkriptionen för att försöka 

se om jag missat någon information genom att bara återge transkriptionen i ren text. Efter en 
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stunds reflektion så återupprepade jag proceduren och gjorde bedömningen att tonfall och 

pauser osv. inte påverkade innebörden av intervjun. 

När transkriberingen var klar började jag analysen genom att först läsa hela intervjun. 

Efter att läst allt transkriberat material så började jag gallra bort text som inte rörde 

interaktivitet eller IVT, det sociala talet mellan frågorna t.ex. 

Jag läste mitt transkriberade material flera gånger om och tvingade mig själv att klippa bort 

text som var irrelevant för min studie, det benämns ofta som ”kill your darlings” i talspråk. 

Jag kommer att redovisa intervjun i form av en summering då det formatet är anpassat till 

studiens totala omfång. 

4. Litteraturen 
 

På högskoleverkets hemsida www.hsv.se (2010-12-21) står följande 

”Universitetens och högskolornas huvudsakliga uppgifter är att bedriva utbildning och 

forskning samt samverka med det omgivande samhället, till exempel genom att samarbeta 

med företag och myndigheter.” 

 

När det gäller forskning står följande: 

”Målet med forskningspolitiken är att Sverige ska vara en ledande forskningsnation, där 

forskningen håller en hög vetenskaplig kvalitet.” 

 

Vid val av litteratur har jag därför försökt att hålla mig till vetenskapliga publicerade artiklar. 

Detta innebär att artiklarna är publicerade i vetenskapliga tidsskrifter som har ett ”peer 

reviewe system”, dvs. alla artiklar granskas av sakkunniga innan de publiceras. Jag kommer 

här redogöra kort för de olika tidsskrifterna som mina artiklar kommer ifrån. 

 

Artikel ett är publicerad i Computers & Education, som ges ut av Elsevier. Tidsskriften 

publicerar artiklar som rör teknikanvändning i förhållande till lärande i olika former av 

skolstadier. (http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/347/preface1 

2010-12-17) 

 

Artikel två och tre är publicerade i Learning, Media and Technology som ges ut av förlaget 

Routleg. Syftet med tidskriften är att stimulera en diskussion och lyfta en debatt om 

undervisning och om hur nya innovationer implementeras i undervisningsteorier. 
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Författarna av artiklarna kommer från skilda kontinenter, artikel två är från Storbritannien och 

artikel tre har sitt ursprung i Nya Zeeland. 

Tidsskriften har ett krav på 4000-6000 ord för att de ska acceptera ett manuskript för 

granskning. 

(http://www.tandf.co.uk/journals/authors/cjemauth.asp 2010-12-17) 

 

Artikel fyra är publicerad i Educational Review, som också ges ut av Routleg Till skillnad 

från de två tidsskrifterna ovan är den här endast inriktad på pedagogik och skolfrågor, alltså 

inte med teknik som huvudspår. 

(http://www.tandf.co.uk/journals/authors/cjemauth.asp 2010-12-17) 

 

 

Artikel fem och sex skiljer sig från de andra artiklarna då de ej är av strikt vetenskaplig natur, 

dvs. de är inte publicerade i en granskad vetenskaplig tidskrift. 

 

Artikel fem är publicerad av kompetensfonden för Stockholmsstads räkning och på 

förstasidan har Fil. Dr. Henrik Hansson vid Stockholms Universitet, satt sitt namn som en 

slags garant för att publikationen ska ha en vetenskaplig karaktär. 

(http://www.ssa.stockholm.se/sv/Anvand-arkiven/Vara-arkiv/Kommunala-arkiv-

idag/Kompetensfonden/  2010-12-17) 

 

 

Artikel sex är publicerad av Skolporten en organisation som är till för att tillgängliggöra 

information som riktas till lärare. Artikel sex är del i en artikelserie som publicerats av 

Skolporten och artikel sex är granskad av Fil. Dr. Björn Söderqvist vid Stockholms 

Universitet som då borgar för att artikeln har vetenskaplig karaktär. 

(http://www.skolporten.com/  2010-12-17) 

 

 

 

När artiklar läses måste vi som läsare ha i åtanke att författaren/författarna till en artikel alltid 

har ett syfte med publiceringen. De krav som ställs på publicerat material kan också påverka 

innehållet. T.ex. begränsningar av antal ord ofta medföra att författaren/författarna måste 

korta ner originalmanuskriptet för att det är för långt. 
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Artiklar ett, två, tre och fyra är alla publicerade på engelska i Storbritannien och det har 

inneburit att jag har läst alla artiklar på originalspråk och tolkat dessa innan jag i följande 

kapitel redovisar summeringar av artiklarna på svenska. Detta kan givetvis också ha påverkat 

min tolkning av det skrivna. 

 

De två publiceringarna från Sverige tog med i studien först efter att jag tillsammans med min 

handledare diskuterat frågan om artiklarna har godtagbar vetenskaplig standard. Vi kom efter 

noggrant övervägande fram till att jag kunde kan ta med de två, eftersom de två artiklarna är 

granskade av vetenskapligt kompetenta personer insatta inom ämnesområdet. 

 

4.1 Artikel 1   
 

Interactive whiteboards: Real beauty or just ”lipstick”? (Slay, Siebörger, & Hodgkinson-

Williams, 2008) Tidsskrift: Computers & Education, Förlag: Elsevier  

 

I denna artikel tar författarna upp problem kring själva handhavandet av tavlan och 

problematiken kring interaktivitet. Studien är gjord i Sydafrika där staten satsat stort på att 

införa den nya tekniken i landsortsskolor. Skolorna saknar ofta datorer, internetuppkoppling 

och datorkompetens hos elever och lärare. Införandet av IKT kan ses som ett försök till 

utveckling. Författarna framhåller dock att, som visats i många andra studier det är lärarnas 

brist på kunskap kring IKT som bromsar användandet av tekniken. Studien baseras på 

intervjuer av fem lärare som undervisar i olika ämnen, allt från engelska som andra språk till 

avancerad matematik. Av fem intervjuade lärare var det endast två som hade tillgång till dator 

hemma, de två lärarna som var män var de enda som ansågs ha datorvana sedan tidigare. 

Datortekniken är i närmaste omöjlig för några av lärarna att behärska. Den lärare i studien 

med störst kunnande kring datorer får ofta frågor av kollegor i stil med ”hur får jag skärmen 

att hoppa ned” när de försöker skriva schema och dylika dokument. Detta indikerar att lärarna 

beskrivna i artikeln inte ens behärskar att skriva text på en dator, vilket kan förklara varför 

dessa lärare har så stora svårigheter att hantera IVT. När lärarna intervjuades angående IVT 

och undervisning var merparten frustrerade över tekniken och av att handhavandet var svårt 
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att bemästra. En fördel som alla lärare påpekade var emellertid att de nu hade en dator med 

tillhörande projektor i sitt klassrum.   

 

Denna artikel saknar helt diskussioner eller avspeglingar på interaktivitet och det beror på att 

lärarna i studien saknar kunskap om att använda tekniken, studien visar tydligt att merparten 

av lärarna på skolan saknar basala datorkunskaper. Detta leder till att fokus hamnar på att 

försöka få lärarna att hantera utrustningen och elevinteraktionen uteblir. Utifrån detta kan man 

tolka artikelns innehåll som att IVT i det här fallet inte innebär interaktivitet pga. kraven som 

själva hanteringen av tekniken ställer på användarna. 

 

4.2 Artikel 2 
 

SMART moves? A case study of one teacher’s pedagogical change through use of the 

interactive whiteboard (Mohon, 2008) Tidsskrift: Learning, Media and Technology, Förlag: 

Routledge 

 

Författaren Elizabeth H. Mohon beskriver i den här artikeln sina egna upplevelser av 

användandet av IVT i sin undervisning. Studien är gjord i nordöstra England. Allt i denna 

studie är självupplevt under tiden läraren undervisat i historia och engelska med IVT. 

Författaren beskriver klimatet kring IVT som att det är många politiker och säljare av IVT 

som sprider positiv information kring användandet av IVT i skolorna. 

Författaren beskriver också hur hon efter ett tag fick ökad kunskap om IVT och när hon känt 

sig redo börjat använda den under alla lektioner. Hon känner sig självsäker i sin undervisning 

och användandet av IVT.  

 

Utifrån sina erfarenheter framhåller författaren att det inte är nödvändigt för eleverna att 

själva använda/interagera med IVT för att tillgodogöra sig kunskap. I en del fall är det till och 

med negativt för klassrumssituationen eftersom det i många fall orsaka frustration hos andra 

elever som då får vänta på att interagera med IVT. Författaren berättar däremot att hon 

uppskattar funktionen att kunna spara det hon skriver på tavlan eftersom det underlättade 

mycket vid t.ex. genomgång av prov. Hon beskriver också hur hon inser under studiens gång 

hur viktigt det är med dialogisk interaktivitet och att man inte ska fokusera på interaktivitet i 



 16 

form av att eleverna ska få peta på tavlan, utan det som är viktigt är kvalitén på 

undervisningen.  

 

Författaren beskriver att hon fruktar att hon inte lyckas använda sin IVT i dess fulla potential. 

I diskussionen beskriver hon också hur hon fått kämpa mot sina antaganden om hur interaktiv 

undervisning med en IVT ska utföras. Slutsatsen hon drar är att en lärare som reflekterar över 

sin undervisning är trolig att gradvis ändra sin undervisning mot en mer 

socialkonstruktivistisk lärandemiljö. Författaren har helt släppt sin tro på att interaktivitet med 

en IVT är att man fysiskt tar på den, det är diskussionen kring det som visas på tavlan som ger 

bra lärande. 

 

Ur interaktivitetsperspektiv beskriver artikeln en lärare som är införstådd med att använda 

IVT för att främja samtal med eleverna, det resulterar i en dialogisk interaktivitet. Läraren 

använder tekniken som stöd i sin interaktiva undervisning. 

4.3 Artikel 3  
 

Teaching and learning with an interactive whiteboard: a teachers journey (Hodge & 

Andersson, 2007) Tidsskrift: Learning, Media and Technology, Förlag: Routledge 

 

Den här artikeln är skriven av en lärare, Sue Hodge som jobbat med IVT och gör en 

självstudie i samarbete med Bill Anderson som är lektor vid College of Education, Massey 

University i Nya Zeeland. Artikeln börjar med att beskriva hur intresserad läraren är av IVT, 

hon köper till och med en IVT privat för att lära sig undervisa med den! Studie sträcker sig 

över tre terminer. De beskriver kort att det saknas forskning kring användandet av IVT i Nya 

Zeeland och refererar till engelsk vetenskaplig publicerad litteratur. 

Sue listar sina upplevelser kring IVT som följer: 

• Storleken på skärmen drog till sig uppmärksamhet. 

• De möjligheter som finns att utveckla och tydliggöra kursinnehåll visuellt. 

• Att mjukvaran till IVT hade färdiga gallerier och att dessa kunde användas för att 

korta ner tid som lades på tråkiga förberedelser. 

• Att man kan använda tavlan för att undervisa IKT på ett snabbt sätt. 
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Läraren beskriver hur viktig den egna entusiasmen/drivkraften var för att hon skulle lyckas 

använda IVT på ett lyckat sätt i klassrummet. Hon påpekar också hur avsaknaden av 

professionell hjälp med tekniken var en begränsande faktor för hennes hantering av IVT. 

Hon beskriver t.ex. hur hon först bara stod och föreläste för eleverna, och att det var ren 

överförings undervisning som förutsatte absorption från elevernas sida. Vändpunkten ur en 

pedagogisk synpunkt kom av att hon videofilmade sig själv och därmed ändrade inriktning för 

att uppnå interaktivitet i form av elevinteraktion. Det faktum att hon trodde att eleverna 

absorberade informationen hon föreläste om tror hon själv beror på att det intresset eleverna 

visade ej var för innehållet i lektionen utan för själva IVT som teknik.  

Sue upplevde att hon var tvungen att ändra sin undervisningsteknik efter som det hon såg sig 

själv göra på filmen gick i strid med den undervisningsfilosofi som hon hade.  

Artikeln synliggör problemet av att det i början av studien saknades interaktivitet i 

klassrummet där studien genomfördes. Läraren i studien blir varse detta och ändrade sitt 

undervisningssätt för att uppnå interaktivitet. Det går emellertid inte att avgöra om läraren Sue 

ändrat sin undervisningsteknik p.g.a. av att hon fått tillgång till IVT i klassrummet eller pga. 

att hon ändrat undervisningsmetod efter att ha sett sig själv på film i undervisningssituationer. 

4.4 Artikel 4 
 

Collaborative resarch methodology for investigating teaching and learning: the use of 

interactive whiteboard technology (Armstrong, et al., 2005) Tidsskrift: Educational Review, 

Förlag: Routledge 

 

Denna studie baseras på en undersökning av fyra lärare och studien är genomförd i sydvästra 

England.  Två av dessa använde IVT endast en gång då det fick hjälp att starta upp 

utrustningen. Anledningen till deras ointresse av att lära sig tekniken var att de endast 

sporadiskt undervisade i en sal med tillgång till IVT. Alla lärarna i studien arbetade på olika 

skolor. I denna studie kallas informanterna som flitigt använde sig av IVT Sarah och Simon. 

Sarah svarar på frågan om hon skulle klara av att undervisa med IVT utan den utbildning hon 

fått. Hon svarar direkt nej, hon påpekar hur viktigt det varit att hela skolan var engagerad. Det 

faktum att hela skolan, alla lärare fick utbildning var avgörande, för då blev alla lärare på 

denna skola engagerade i IVT, annars skulle lärarna fallit bort från IVT användandet. Att det 

på skolan bildats grupper där de didaktiska aspekterna kring IVT diskuteras ses som ett stort 

stöd av Sarah. 
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Lärare nummer två Simon, får samma fråga om utbildning kring IVT. Simon säger att han är 

självlärd, allt han kan om IVT bygger på annan redan inhämtad kunskap kring IKT. Han 

beskriver hur han kämpar på och att han troligen kommer bli den som får försöka att utbilda 

de andra lärarna på skolan då han tror att det inte finns en tanke på att köpa in utbildning från 

utomstående. Simon är så van vid tekniken att han säger sig sätta ihop egna interaktiva 

matematiklektioner, han använder tekniken för att spara arbete kring de diskussioner som 

skett i klassrummet. 

I denna artikel visas problematiken kring interaktivitet då endast en av två lärare säger sig 

arbeta interaktivt med IVT. Det beror på att de lärare som arbetar interaktivt med IVT har 

mycket större kunskap kring IKT och IVT. Artikeln belyser även problemet att lärare inte 

orkar lära sig nyteknik om de inte får bruka tekniken i tillräcklig utsträckning för att det ska 

kännas mödan värt. 

4.5 Artikel 5 
 

Utvärdering av interaktiva skrivytor (Hansson, 2007) Tidsskrift: Publicerad av 

kompetensfonden, Förlag: Kompetensfonden 

 

Det här är inte en vetenskaplig artikel i den bemärkelsen att den är publicerad i en granskad 

internationell tidskrift, utan denna publicering har skett på www.pedagogstockholm.se. 

Studien är finansierad via kompetensfonden, och Fil Dr Henrik Hansson som arbetar som 

lektor vid Stockholms universitet står som författare till publikationen. 

Syftet med studien var att se om IVT tillför nya kvaliteter i undervisningen. Det rör sig om två 

skolor där IVT har testats och lärarna på skolorna har intervjuats.  

I Studien definierar man länken mellan interaktivitet och lärande enligt följande:  

”En interaktiv skrivyta är utmärkt för ökad läraraktivitet, men både lärare och elever påtalar 

behovet at att inkludera eleverna mer.” Författarna beskriver hur eleverna kan inkluderas mer 

genom att de får ta över tavlan under lektioner, vid t.ex. redovisningar. De flesta lärare på 

skolorna var nöjda med den utbildning de fått kring användandet av IVT, de såg även att de 

fått tillräckligt med teknisk support. Slutsatsen som dras är att de funktioner lärarna använder 

mest är att skriva på tavlan och att visa film. 

Här är ett urval av lärarnas spontana kommentarer. 

• Den som kan mera om datorer lyckas bättre med IVT.  
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• Men då jag inte har stor datorvana är det svårt med alla smarta funktioner, men jag lär 

mig mer hela tiden.  

• Att man kan spara och bygga vidare på lektionsmaterial efter hand, underlaget kan 

delas ut till eleverna 

• Underlättar planeringen, direkt tillgång till internet/streamade filmer 

• Det är tidskrävande 

• Tavlan borde vara större 

• Att tekniken kring utrustningen ofta krånglar 

• Skrivfunktionen med pennorna borde fungera bättre 

 

I denna artikel sammanställs åsikter från flera intervjuade lärare. Interaktivitet nämns endast i 

denna form: ”En interaktiv skrivyta är utmärkt för utökad läraraktivitet, men både elever och 

lärare påtalar behovet av att inkludera eleverna mer” 

Detta är de intervjuade lärarnas uppfattning kring interaktivitet. Forskarna specificerar inte 

vad ökad läraraktivitet är för något, man skulle kunna tolka ökad läraraktivitet som ökad 

lärar-interaktion och att det kan leda till interaktivitet, om läraren inkluderar eleverna i 

interaktionen.  

 

4.6 Artikel 6 
 

Interaktiva skrivtavlor och aktiva lärare: Problem och möjligheter (Christiansen, et al., 2010) 

Tidsskrift: Artikelserie av skolporten, Förlag: Skolporten 

 

Denna artikel har publicerats i Skolporten som en del av den numrerade artikelserien för 

utvecklingsarbete i skolan. Studien är gjord på Carlssons skola i Stockholm. En del av syftet 

med studien var att undersöka lärares upplevelser kring införandet av IVT i deras klassrum. 

Det forskarna inleder med är att lärarna behöver mer utbildning kring IKT innan de når en 

baskunskap för att kunna hantera IVT, eftersom man hävdar att det krävs stor IKT kunskap 

för att hantera IVT. Enligt artikeln genomgår en lärare sju steg i sin undervisning med IVT. 

Stegen beskriver hur läraren stegvis blir mer bekväm i sitt användande av IVT, det är först i 

steg sex som läraren behärskar tavlan så bra att eget material produceras. De föregående 

stegen beskriver hur lärarna utforskar tekniken i olika steg. Det är först i steg sju som 
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interaktiv undervisning med IVT sker men detta steg uppnås inte av någon lärare i studien. I 

steg sex, det steg som de flesta lärare uppnår hamnar elever och lärande i skymundan. Läraren 

gör misstaget att fokusera enbart på tekniken och inte på innehåll och lärande situationer.  

I enkätsvar från lärarna visar det sig att flertalet känner att tidsbrist gör att det skapas 

motstånd till att använda tavlan. 

 

Några av lärarnas kommentarer kring IVT som de såg som positivt:  

• Elever som varit frånvarande från kan ta del av sparade anteckningar från lektionen. 

• Möjligheten att direkt koppla upp sig mot internet och visa aktuell fakta samt streama 

filmer. 

Det här nämner lärarna som negativa upplevelser: 

• Knapparna på styrsystemet är tröga, det tar tid innan en tryckning registreras som 

input i artefakten. 

• Tavlan är klumpig vid användandet och svår att skriva på, det krävs ett jämt tryck med 

pennan och man får inte komma åt tavlan med handen. 

 

Ett av studiens syften var att undersöka om lärarna använde tekniken på ett pedagogiskt 

genomtänkt sätt för att stimulera elevernas lärande. Studien visade att bristande IKT kunskap 

resulterade i att interaktivt lärande uteblev då lärarna fokuserade på tekniken och 

handhavandet av IVT. 

4.7. Intervjun (i form av en summering) 
 

I denna intervju kommer IVT att benämnas Smart Board, då det var namnet på utrustningen 

som informanten arbetade med och som var inköpt till skolan där intervjun utfördes. 

 

Under intervjun framkom det att läraren både upplevde fördelar och nackdelar med att ha en 

Smart Board i sitt klassrum. Att man kan spara lektioner på Smart Board, ser informanten 

som en fördel. Det innebär att elever som inte varit närvarande kan få den gångna lektionen i 

efterhand.  

En nackdel som informanten nämner är att skrivfunktionen på Smart Boarden inte är perfekt. 

Han beskriver det så här: 
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”Men sen är det de här med skrivandet, det blir inte i paritet med det som skrivs på 

whiteboarden, de sparade lektionerna ser lite halv-B ut”.  

 

I inledningen av intervjun talade vi mest om upplevelser kring tekniken, och själva 

handhavandet av Smart Board. Här framkom det att läraren själv hade ett stort teknikintresse 

och var väldigt datakunnig. Han var skolans ”Smart Board-guru”, eldsjälen som försökte 

driva Smart Board-undervisningen framåt. Han hade använt Smart Board i sin undervisning i 

drygt tre år och var väldigt insatt i tekniken som helhet. På frågan om vad Smart Boarden var 

för honom, svarade han:  

 

”det är en förlängning av tangentbordet på datorn”. 

 

Efter det talade vi om diverse problem som läraren upplevde. Ett problem som uppstod var att 

Smart Boarden var uppsatt i ett klassrum där full aktivitet råder hela dagarna, vilket ledde till 

att saker försvann, t.ex. pennor, kablar och ibland hade anslutningskabeln till projektorn gått 

sönder. Det här var något som denna lärare kunde hantera och improvisera utifrån sina stora 

tekniska kunskaper. Läraren beskriver sedan hur situationen ser ut på skolan och hur många 

av hans kollegor undviker att använda Smart Boarden just på grund av att det är för mycket 

teknikkrångel. Jag frågar vad som är orsaken till teknikkrånglet. Han svarar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

”Man är dels osäker på hanterandet av sin egen laptop och man vet inte riktigt hur man ska få 

den att kopplas upp mot projektor och Smart Boarden.” 

 

 

Nu leds samtalet in på tidsåtgången som krävs av honom som lärare när han använder Smart 

Board i undervisningen, läraren säger följande: 

 

”Det tar minst tio minuter extra att ställa i ordning en lektion med Smart Board, de ska kollas 

att allt fungerar och allt finns, att högtalarsladden finns och att inga pennor till Smart Boarden 

saknas.”  
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Efter allt tal om tekniken lyfter jag de didaktiska frågorna. Jag frågar om han fått någon 

utbildning kring de didaktiska aspekterna vid Smart Board användandet. Han svarar som 

följer: 
              

             Nej, ingenting, det är en sådan fråga vi försöker lyfta då och då, och diskutera. Det är ju intressant för   

alla som pratar om de här interaktiva tavlorna säger att de ska vara så bra hjälpmedel för eleverna, för de 

blir ju så taktilt och bra. Och det funkar ju jättebra i en klassrumssituation där man kan jobba 

stationsbaserat. Alltså några elever sitter och läser några sitter och räknar och några sitter och läser och 

några står framme vid tavlan och gör någon korsordsliknande sak. Och så kan man ha två uppgifter under 

lektionen som varje elev ska göra på Smart Boarden och så får eleverna gå fram och göra dem när de 

känner för det. Men så funkar det inte i naturkunskap, speciellt inte i nionde klass då det blir tjugofyra 

elever som ska stå framme vid tavlan samtidigt. 

Efter samtalet om han egen utbildning i Smart Board hantering, gick samtalet igen mot saker 

som läraren upplevde som positivt, ex. att han upplevde Smart Boarden är ”jättebra” när 

lektioner med interaktiva bilder och filmsnuttar är en del av lektionen.  

 

Men ett problem som läraren upplever är att vid vanlig interaktiv undervisning som när 

”brainstorming” –teknik används eller en vanlig laborationsgenomgång då blir Smart Boarden 

svårhanterlig ”just för att mycket text inte blir så snyggt”. Läraren beskriver hur han själv 

föredrar att använda den vanliga whiteboarden istället för Smart Boarden när han använder 

sig av den interaktiva undervisningsformen ”brainstorming”. 

 

När intervjun går mot sitt slut frågar jag vad informanten saknar i sitt klassrum. 

Läraren beskriver sin brist på vanlig skrivyta, och på pekar att Smart Boarden stjäl halva 

whiteboarden. Han säger att om en dator och vanlig projektor använts för visning av 3-D 

strukturer skulle hela whiteboarden kunnat användas för vanlig skrift. 

5. Analys av artiklar och intervju 
 

I bakgrunden beskrivs hur interaktivitet är en form av interaktion, under analysen söks 

interaktivitet eller det som kan beskrivas som interaktivt. När sammanhanget är definierat 

används Svaneas och Moss definition av interaktivitet, dvs. att det krävs mänsklig interaktion 

för att skapa interaktivitet. Det innebär att en interaktiv vit tavla kan möjliggöra interaktivitet, 
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men den innebär inte automatiskt att interaktivitet förekommer i klassrummet, interaktivitet 

skapas av oss människor i vårt handlande. I artiklarna beskriver författarna hur deltagarna i 

studierna talar om interaktivitet i klassrummet när de undervisar med IVT. 

 

I artikel ett beskrivs en total avsaknad av interaktivitet i undervisningen. Eftersom författarna 

inte är tydliga med om undervisningen innan införandet av IVT skett på ett interaktivt sätt 

eller inte är det svårt att avgöra om IVT förändrat interaktiviteten i klassrummet. Vad man 

skulle kunna säga är emellertid att interaktivitetsaspekten inte tycks ha varit en avgörande 

aspekt för införandet av IVT, utan här har IVT införts för att ”modernisera” skolan genom att 

införa ny teknik. Den pedagogiska aspekten har helt kommit i skymundan.  

 

Artikel två visar på en situation där IVT är samtalsstödet under dialogisk med 

IVTinteraktivitet, läraren talar om att undervisa interaktivt och hon behöver ej IVT för att 

undervisa interaktivt, men använder IVT som hjälpmedel. Den dialogiska interaktivitet som i 

studier visat sig främja lärandet (Moyles, et al., 2003) är alltså något som kan uppnås utan 

IVT enligt denna artikel.  

Att interaktivitet inte är tekniken, visar sig också i artikel tre, när läraren inser att själva 

undervisningen måste ändras för att uppnå interaktivitet. Läraren talar sig varm om hur hon 

vill uppnå interaktivitet, det är hennes personliga mål att kunna undervisa interaktivt med 

IVT. Endast en lärare, Simon i artikel fyra är den enda läraren som talar om interaktivitet från 

början av studien och säger sig kunna tillämpa interaktivitet i sin undervisning med IVT.  

I intervjun redogör informanten för hur han använder en vanlig whiteboard för brainstorming-

undervisning, för att skapa interaktivitet tillsammans med eleverna. I artikel fem lyfts de olika 

deltagarnas upplevelser fram, i artikel tre talas det om att elevinteraktion kan vara något som 

leder till interaktivitet, vi kan koppla det till artikel fem där lärarna efterlyser ökad 

elevinteraktion. Men utifrån deras egna kommentarer om IVT så kan man inte utläsa att IVT 

används för att skapa interaktivitet i klassrummet. I artikel sex talas det inte alls om 

interaktivitet i undervisningen, lärarna fastnar i diskussioner som rör IVT som teknik. Det 

talas inte alls om IVT som verktyg för att främja lärande. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att det i artiklarna visar sig att själva talet kring 

interaktivitet är en mycket liten del av talet om IVT. Det författarna istället oftast lyfter fram 

är IVT som teknik. Ett sammanhängande tema i alla artiklar är att överallt i världen så är det 
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de lokala IKT eldsjälarna som driver frågan om användandet av IKT och eventuellt införande 

av IVT på skolor. 

 

När lärarna frågas om de didaktiska aspekterna kring användandet av IVT är det endast en 

lärare på en skola som har tillgång till en form av arbetsgrupp med kollegor där de frågorna 

lyfts. De didaktiska perspektiven hamnar helt i skymundan på de andra skolorna. 

Skolorna i Sydafrika tampas med helt andra problem än skolorna på de övriga kontinenterna, 

och ger ett extra tydligt exempel utan god dator/IKT-kunskap blir det omöjligt för en lärare att 

hantera IVT. 

 

Interaktivitet i intervjun finns i det läraren benämner som brainstorming, då han som pedagog 

interagerar med eleverna, öppnar upp elevernas kreativa tänkande och skriver upp elevers 

idéer på whiteboarden. Denna undervisningsform beskrivs inte i någon av de utländska 

artiklarna. Det visar sig att den största interaktiviteten i klassrummet hos informanten sker 

m.h.a. läraren och whiteboarden som utnyttjas som en interaktiv artefakt gentemot eleverna.  

Läraren har alltså tillgång till IVT men väljer whiteboarden då han anser den vara bättre 

lämpad för interaktiv undervisning i brainstorming form. Ingen av de andra lärarna säger 

uttryckligen att de hellre använder en vanlig whiteboard framför IVT, de andra svenska 

lärarna säger sig önska mer vanlig skrivyta men de motiverar ej varför. Detta fenomen att 

vanlig skrivyta efterfrågas i stor utsträckning är i det här fallet ett svenskt fenomen. När 

intervjun speglas mot den internationella forskningen så är det endast denna efterfrågan på 

mer vanlig skrivyta som särskiljer dem åt. En sak som min informant är ensam att ge uttryck 

för är det faktum att han uppskattar att en lektion med IVT tar i genomsnitt tio minuter extra 

att ställa i ordning jämfört med en lektion utan IVT implementering. 

5.1 Resultat  
 

Den samlade bilden av artiklarna gör det tydligt att interaktivitet uppstår i interaktionen 

mellan människor och att i majoriteten av artiklarna kommer tekniken till och med i vägen för 

interaktivitet, lärarna blir upptagna med att få tavlan att fungera eller så använder lärarna IVT 

som ett presentationsverktyg liknande ljudbildbandet. Att lärare fastnar i själva handhavandet 

av IVT bekräftas av min informant som beskriver hur kollegor undviker att använda IVT just 

pga. teknikkrångel. 

 



 25 

Enligt Vygotskij utvecklas alla former av psykiskt liv i det sociala mänskliga umgänget och 

redan utvecklade färdigheter förmedlas genom språket, det är därför Vygotskij anser att det är 

samspelet mellan individer som är centralt för undervisning (Jerlang, et al., 2008). 

Det innebär att det vi idag menar med interaktivitet endast kan ske öga mot öga.  

Studien visar att endast två lärare i artiklarna uttryckligen säger sig använda interaktivitet i 

undervisningen i samband med IVT, det är läraren i artikel fyra och läraren i artikel tre, 

läraren som har genomgått en transformation under studien i form av att bli en lärare som 

undervisar interaktivt.  

 

Läraren jag intervjuat nämner inte ens ordet interaktivitet i samband med IVT, för honom är 

det självklart att undervisa på ett interaktivt sätt oavsett vilken artefakt som finns tillgänglig. 

Vad som däremot blir tydligt i denna studie är att det krävs stor datorvana för att hantera IVT. 

Då det i artikel ett inte resoneras kring någon form av interaktivitet blir en tanke kring 

problemet att om en lärare behöver kritor för att skriva på en svarttavla så bör man inte 

investera i en IVT. Studien visar att det endast är väldigt teknikintresserade och IKT kunniga 

lärare som lyckats bra med att inkorporera IVT på ett interaktivt sätt i sin undervisning. I 

artikel fyra beskrivs också problematiken kring att lärarna måste känna att det är mödan värt 

att lära sig nyteknik. Dessa problem talas det också om i både artikel fem och sex. I artikel 

fem lyfts elevinteraktion fram och att det är bra att eftersträva elevinteraktion.   

Svar på mina frågeställningar i korthet: 

1. På vilka sätt uttrycker lärarna sig i relation till interaktivitet i allmänhet, och interaktivitet i 

samband med användande av IVT i synnerhet? 

    Det är ytterst få lärare som nämner interaktivitet men de som gör det är säkra på ordets 

innebörd och anser att man ska sträva efter interaktivitet när man använder IVT. 

2. Hur ter sig den intervjuade lärarens upplevelser i svensk kontext i jämförelse med 

upplevelserna som reflekteras i internationell publicerad litteratur?  

    Inga av de upplevelser som informanten lyfter kring IVT är specifika för Sverige, både de 

fördelar och nackdelar som nämns i svensk kontext återfinns i de internationella artiklarna. 

 

3. Vilka av den intervjuade lärarens upplevelser skulle kunna kallas ämnesspecifika, dvs. 

endast tillämpningsbara inom No-didaktiken?  

    Inga av de upplevelser som informanten redogör för är ämnesspecifika då alla lärare 

oavsett i vilket ämne lyfter samma aspekter. 
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4. Stämmer tillverkarnas påståenden, ger IVT mer elevinteraktion? förenklar IVT 

kommunikationen mellan utbildare och deltagare? 

Svaret på de här frågorna blir nej, det är inte tekniken som är viktigt utan det är pedagogen 

som skapar elevinteraktion. Kommunikationen mellan deltagarna verkar i motsats till 

påståendet snarare försvåras pga. teknikkrångel. Tekniken verkar alltså i denna studie inte 

underlätta kommunikationen i klassrummet. 

 

6. Avslutande diskussion 

6.1 Metoddiskussion  
 

Metoderna jag valt att arbeta med är textanalys och intervjuanalys. Textanalys kan ske på 

olika sätt. Det finns t.ex. kvantifieringsmetoder där man räknar ord och tolkar resultat utifrån 

hur många gånger ett visst ord nämns i texten, metoden att räkna ord kan även tillämpas på 

intervju transkript. Då jag valt att leta efter både talet om interaktivitet och skeendet av 

interaktivitet passar inte kvantifieringsmetoden. Jag har istället analyserat texten genom att 

tolka den utifrån en fastställd definition av interaktivitet. Jag definierade därför interaktivitet 

och mina egna teoretiska utgångspunkter innan jag börjar analysen.  Intervjun föll sig att bli 

en semistrukturerad intervju med en informant, frågorna var anpassade för att kunna 

appliceras som gruppintervjufrågor. Anledning till att jag valde den semistrukturerade formen 

av intervju var möjligheten att ställa spontana frågor under intervjun. I övervägandet om 

metodval för intervju kom även diskussionen om frågeformulär som eventuella deltagare 

skulle få fylla i, metoden övergavs då arbetsbördan skulle bli för stor för en person att hantera 

inom tidsramen för arbetet.  

 

6.2 Resultatdiskussion 
 

En interaktiv vit tavla kan vara interaktiv, men den innebär inte interaktivitet för interaktivitet 

skapas av oss människor i vårt handlande. Själva talet om interaktivitet kopplat till IVT 

uteblir i de flesta artiklarna, endast två lärare pratar om interaktivitet i undervisningen kopplat 

till IVT. Det är läraren i artikel fyra som redan i början av studien talar om interaktivitet och 

läraren i artikel tre som under studiens gång ändrar sin undervisning till att bli mer interaktiv. 
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Orsaken till att talet om interaktivitet kopplat till IVT uteblir beror troligen på att alla artiklar 

har gemensamt att de fokuserar på hur läraren använder IVT i undervisningen och vilka 

fördelar och problem lärarna upplever med tekniken. Ingen av artiklarna jag har granskat 

problematiserar undervisningen ur ett didaktiskt perspektiv.  

I artikel fyra beskriver visserligen en lärare hur hon finner stöd i de studiecirklar kring IVT 

som ordnats på skolan, där även didaktiska perspektivs lyft. En sak som enligt vissa har stor 

påverkan på talet kring IVT är rådande kultur på en skola. Det kan tolkas som att en bra miljö 

för att implementera IVT i undervisningen är då hela skolan är involverad, rektor, lärare och 

skolledning. Det krävs även en stark dator support tillgänglig för lärarna. Att lärarna får 

tillgång till fortbildning inom IVT kan endast tolkas som en fördel i sammanhanget. 

Detta visas i en studie där kulturen på skolan står i en nära relation till hur väl IVT 

implementeras i undervisningen (Digregorio & Sobel-Lojenski, 2010). Ingen av de projekt jag 

undersökt redovisar vilken typ av kultur som råder på respektive skolor.  

 

Problematiken i den starka teknikorienteringen i samband med IVT användning ligger 

möjligtvis rotad i att tekniken från början var tänkt att användas som ett rent 

presentationsverktyg. IVT tekniken skapades först för att användas i företagens 

sammanträdesrum där de pedagogiska aspekterna ofta förbises. För att uppnå interaktivitet 

krävs en undervisningsform inte vilar på ren presentationsteknik utan på aktiviteter och 

epistemologiska filosofier som främjar interaktivitet. Detta är inte en helt enkel sak att 

applicera i en klassrumsmiljö. Deweys ”learning by doing” är t.ex. mycket svårt att direkt 

implementera i den situation som beskrivs av min informant, en helklass på 24 elever kan inte 

interagera fysiskt mot IVT under en lektion. Det som främjar lärandet är den lärandemiljö 

som skapas då läraren interagerar med eleverna och för ett deliberativt samtal. Vygotskij 

hävdar att redan utvecklade färdigheter förmedlas genom språket så att samtala om saker bör i 

det perspektivet vara basalt för lärandet och själva fysiska handhavandet av IVT kan då ses 

icke nödvändigt.  

 

Det visar sig att det är hur lärarna undervisar som är avgörande för om de ska uppnå 

interaktivitet med IVT. Om lärarna redan behärskar den interaktiva formen av undervisning är 

förutsättningarna goda för att de ska lyckas främja interaktivitet med hjälp av IVT, det krävs 

dock att lärarna behärskar tekniken. Artikel tre tar upp en intressant aspekt att en lärare ändrar 

sin undervisningsteknik under studiens gång, det sociokulturella perspektivet blir det läraren 
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eftersträvar med en stor elev interaktion som leder till interaktivitet. Det visar på att läraryrket 

kräver tid för reflektion och att man som pedagog ifrågasätter sitt handlande.  

I artikel ett finns en antydan till att undervisningen sker genom strikt katederundervisning där 

eleverna får lyssna till läraren och sedan svara på specifika frågor som saknar element av 

interaktivitet. Denna form av undervisning tillämpas av vissa lärare över hela världen, jag har 

själv upplevt den formen av undervisning. Denna katederundervisning blir inte bättre av IVT, 

kanske lite roligare för stunden då eleverna får något nytt att titta på. De lärare i de två 

svenska studierna som tillämpar katederundervisning har lätt att inkorporera IVT i sin 

undervisning, de presenterar materialet i form av en Power Point liknande presentation. De 

lärare som har en mer interaktiv undervisningsstil har svårare att inkorporera IVT i 

undervisningen då deras krav på tekniken blir annorlunda och kraven kräver stort kunnande 

inom IKT, datorkunskap och mjukvaran till IVT. Det blir lite av en paradox att de som ska ha 

mest nytta av IVT får störst problem att använda tekniken.  

 

När det kommer till tekniken visar det sig att alla lärare verkar uppleva att det är en stor fördel 

att ha tillgång till internet och en storbildvisningsyta i klassrummet. Det min studie emellertid 

visar är att väldigt få lärare som använder IVT är nöjda med funktionen på IVT, den är svår 

att skriva på, tekniken strular osv. Min informant beskriver t.ex. att man skulle kunna ersätta 

de flesta av IVT-funktionerna med en dator och en projektor för bildvisning. Det skulle ge 

fördelen att den vanliga skrivytan skulle kunna ökas, vilket många lärare i artiklarna 

efterfrågar. I de fallen kan man säga att IVT ”puttar ut” andra möjligheter till interaktivitet.  

 

Att interaktivitet är svårdefinierat gör att det är svårt att undersöka fenomenet då många lärare 

inte vet vad interaktivitet är för något. Intressant i det här sammanhanget är att nästan alla 

lärare vill ha interaktivitet. Att tillverkare av IVT i vissa fall påstår att just deras produkt är 

något som kan ge interaktivitet i klassrummet gör det hela mer komplicerat, vi har något som 

vi eftersträvar och vill ha och sedan ett företag som säger sig sälja precis det vi vill ha. 

När vi kommer till själva tekniken finner vi att det tillverkarna påstår är en sanning med 

modifikation. Fördelarna med IVT är faktiskt inte speciellt många om vi frågar dem som 

använder IVT. Till exempel ser många lärare det som en fördel att det som skrivs på IVT kan 

sparas. Samtidigt hade de flesta användarna problem med att skriva på IVT. Det verkar som 

IVT inte är riktigt färdigutvecklade på den punkten. Att lärare som saknar god 

datorkunskap/IKT kunskap blir handfallna inför tekniken är ett problem som verkar vara svårt 

att lösa då det krävs stora resurser för att utbilda personalen.  
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Ett annat problem med att använda modern datorteknik i klassrummet är att den snabbt blir 

gammal, om vi tillämpar Moore’s lag dvs. att antalet transistorer i datorers hårdvara dubbleras 

ungefär vart annat år blir en IVT från 2004 idag 2010 tre generationer gammal (Moore, 1965). 

Hur vet vi om utrustningen är ”framtidssäkrad” i den meningen att ingen kan förutse vad för 

teknik som kommer näst.  

 

 

 

Idag saknas forskning inom området vad som händer med elever på sikt när de undervisats 

med IVT, inga studier jag läst ger stöd för att de klarar sig bättre än elever som undervisats 

utan IVT. Hur vida användandet av IVT i undervisningen förbereder elever inför ett liv starkt 

kopplad till IKT ligger utanför ramarna för denna uppsats. Dock nämner läraren jag 

intervjuade något som han ansåg kanske skulle kunna bli ett problem, att den IVT man 

använder är kopplad till ett specifikt företag som säljer en specifik produkt. Jag kan tycka att 

chansen för att stöta på ett jobb som kräver att man kan hantera just en tillverkarspecifik 

mjukvara som hör till en specifik IVT är ganska liten, det är snarare kunskaper i 

ordbehandlingsprogram som söks idag i arbetsplatsannonser. En sökning på interaktivitet på 

http://www.arbetsformedlingen.se/ (2010-11-13) gav åtta träffar.  

Men jag är ingen siare, jag kan inte säga med säkerhet att IVT kunskaper inte kommer att 

krävas av kommande generationer, jag vet bara att den kunskapen inte söks idag i någon 

större omfattning.  

6.3 Slutsats 
 

Interaktivitet i klassrummet kräver inte någon teknik, interaktivitet skapas av mänsklig 

interaktion mot en artefakt eller interaktion mellan människor. De tekniska lösningar som 

behandlas i artiklarna i studien är interaktiva men de står endast för interaktivitet då läraren 

skapar interaktivitet tillsammans med eleverna i klassrummet.  
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6.4 Validitet och reliabilitet 
 

Denna studie baseras på en litteraturstudie. Tolkningen sker utifrån definitionen av 

interaktivitet som ges. Alla artiklar jag granskat baseras på intervjuer av lärare och resultat har 

sedan tolkats av artikelförfattarna och i tredje hand har jag tolkat deras resultat. Varje tolkare 

färgas av sina förkunskaper och hållning till epistemologi. 

Jag kompletterar dessutom publikationerna med en intervju för att få ett svensk perspektiv 

och tillgång till förstahandsinformation. Jag utgår från att informanten svarar sanningsenligt, 

det finns inget som får mig att tro annat. Intervjun saknade områden av känslig karaktär, t.ex. 

inga elever berörs av studien och eller av dess resultat. Jag har försökt att ge läsaren så 

mycket information som möjligt för att ge min studie validitet och reliabilitet. 

6.5 Framtida forskning 
 

Interaktivitet i skolan när det rör IVT är nästan helt outforskat i ett svensk sammanhang, det 

finns stora möjligheter att forska inom området då det kan ses som nästan orört territorium. 

Det som idag saknas är forskning kring de didaktiska aspekterna kopplat till IVT. I framtida 

forskning så skulle de didaktiska perspektiven kunna lyftas i större utsträckning och vikt 

läggas på skolkulturen. Det kan vara intressant att införa studiecirklar rörande de didaktiska 

aspekterna kring IVT på en skola där IVT alltid finns tillgängligt för alla lärare och se om 

IVT användandet ökar. Det som gör en sådan studie svårgenomförbar är att tid och pengar 

saknas för att berörda lärare ska kunna delta. Min informant berättade att tiden som funnits 

tillgänglig för att lära sig IVT inom ramen för befintlig avlönad tid varit ca tre heldagar på tre 

år. 

6.6 Tillkortakommanden 
 

Jag har varit tvungen att begränsa mig i antalet intervjuobjekt och antal artiklar ingående i 

studien pga. den begränsade tiden som funnits för att genomföra denna studie. Jag redogör för 

de analyserade artiklarna i form av en summering av var och en av dessa, jag summerar även 

intervjun. Anledning till att artiklar och intervju summeras är att de ej behöver redovisas i sina 

helheter för att uppfylla min studies syfte. 
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6.7 Erkännanden  
 

Ett stort tack till min handledare Bodil Sundberg för all handledning och all uppmuntran 

under arbetets gång. 

Jag riktar även ett tack till Jörgen Stenlund för allt prat runt c-uppsatser, och tips på litteratur. 
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Bilaga 1 
 
Lärares upplevelser i användandet av Teknik/IAT i naturvetenskaplig undervisning. 
 
Interaktiva tavlor förkortas IAT nedan. 
 
Intervjufrågor 
 
Får jag spela in intervjun? inspelningen destrueras efter att min c-uppsats blivit godkänd. 
 
Om jag tillåts att spela in intervjun är det ok att min handledare Bodil Sundberg tar del av 
materialet under analysen av den insamlade datan? 
 
Deltagarnas  
 
Kön? 
 
Ålder? 
 
Teknikanvändning i hemmet? ser sig själva som tekniskt kunniga. 
 
Vad är det för utrustning ni använder? 
 
Hur länge har ni använt utrustningen? 
 
Vad var er första känsla när ni fick reda på att ni fick möjligheten att använda IAT i er 
undervisning? 
 
Upplevelser 
Förväntningar 
Farhågor 
Överraskningar 
I samband med er NV-undervisning 
 
 
 
Har ni fått utbildning i hur utrustningen fungerar? de tekniska aspekterna on/off, internet 
access osv. 
 
Har ni fått utbildning i didaktiska aspekter på hur utrustningen kan användas? typ tips på hur 
man kan ändra/förbättra undervisningen. 
 
 
Önskar ni att ni fått mer utbildning när det gäller de didaktiska aspekterna? 
 
Känner ni stress inför teknikkrångel?  
 
I så fall vad är det som krånglar? 
 
Krånglar det ofta? 
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Känner ni stress av att eleverna kanske kan tekniken bättre än er? 
 
 
Didaktisk stress, går det för fort för eleverna, kan de tillgodose sig informationen som 
presenteras? 
 
Upplever ni skillnader i hur elever tar till sig information i t.ex. laborations introduktion 
m.h.a. IAT jämfört med introduktion utan IAT? 
 
 
Hur skiljer sig en lab introduktion med IAT från en introduktion utan? 
 
Finns det fördelar/nackdelar med att kunna spara lektioner? 
 
Blir det lättare att hoppa in som vikarie om man kan se elevernas senast genomförda lektion? 
 
Om tid finns fråga om nedanstående, får lite kvantitativ data, kanske kan redovisa den 
på något sätt om det passar in i rapporten. 
 
Använder ni facebook för att kommunicera med era elever? 
 
Har ni en så kallad ”Smart phone” ? 
 
 
 
 
 
 
 


