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1 Inledning 

Globalt sett har världen idag investerat mer än 32 miljarder kr i produkten. Under år 2011 förväntas det 

totalt säljas 1.1 miljon av den (Futuresource, 2011). Den kommer förändra vår svenska skola, höja elevers 

prestationer, motivera dem och är tekniskt mycket avancerad. Eller? Det handlar om den interaktiva skriv-

tavlan. 

Den interaktiva skrivtavlan, mer välkänd som Smartboard eller Activboard, har funnits i vissa av Sveriges 

skolor sedan ett antal år tillbaka. Många skolor väljer att investera i det omtalade hjälpmedlet, men på vilka 

grunder? Flera studier bekräftar att den interaktiva skrivtavlan är populär och omtyckt men man har hittills 

inte lyckats finna några kraftiga bevis som styrker att elevresultaten förbättras. Det man har funnit är att 

elevmotivationen kan öka och möjligheten till att visualisera det abstrakta är en stark fördel för elevernas 

förståelse (Moss et al, 2007; Higgins, Beauchamp & Miller, 2007).  

Vårt samhälle fylls mer och mer av datorer, internet, mobilitet och teknik. De som är först på den nya tek-

niken är unga människor och de tar snabbt till sig den. Lika fort förändras deras vardag av all ny teknik. 

Ett exempel är hur vi idag förhåller oss till vår mobiltelefon och hur svårt det är att vara utan den. I nuva-

rande läroplan för den frivilliga skolformen LPF 94 (Skolverket, 2011a) står det att undervisningen ska ske 

i demokratiska former och att elever ska få vara delaktiga i de beslut som gäller arbetssätt och undervis-

ning. Den interaktiva skrivtavlan är en stor satsning på ett nytt arbetssätt och det är därför av intresse att 

fokusera på elevernas uppfattningar av hjälpmedlet. Studien kommer att redovisa för hur ett urval elever 

på gymnasiet uppfattar de interaktiva skrivtavlorna som ett undervisningsstöd i deras lärande. Undersök-

ningen är en fortsättning på en studie av interaktiva skrivtavlor ur ett lärarperspektiv1. Att undersöka ele-

vers uppfattning av den interaktiva skrivtavlan är ett viktigt bidrag till forskningen kring skolan. Den här 

studien försöker bidra med delar av kunskapsutvecklingen.  

  

                                                        

1 En studie av samme författare om hur matematiklärare uppfattar de interaktiva skrivtavlorna (Almén & Thörnow, 
2010).  
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2 Bakgrund 

Kapitlet förklarar översiktligt vad den interaktiva skrivtavlan är och hur länge den har funnits. I kapitlet 

redovisas de beslut som skolpolitiker har tagit gällande IT och varför det är intressant att undersöka ele-

vers uppfattningar om undervisning med hjälp av interaktiva skrivtavlor. Fokus i kapitlet ligger på en 

sammanställning av vad den tidigare forskningen inom området har kommit fram till. Underrubriken elev-

perspektiv har fått ett eget avsnitt för att belysa vad som tidigare undersökts ur ett sådant perspektiv. 

2.1 Vad är en interaktiv skrivtavla? 

Interaktiva skrivtavlor är ett samlingsnamn för flera digitala skrivtavlor som exempelvis Smartboard, Cle-

verboard, Teamboard och Activboard. I den här uppsatsen kommer samlingsnamnet förkortas som IST. 

IST består av en projektor, en dator och en stor tryckkänslig skärm, likt en whiteboard. Med den tryck-

känsliga skärmen styr man datorns pekare och tangentbord. Det som skrivs, ritas eller markeras på tavlan 

registreras i datorn vars innehåll projiceras på den tryckkänsliga skärmen via projektorn. Alla tre delarna är 

direkt sammankopplade (Becta, 2003). Lärare kan visa dataskärmen för en hel klass och även ge komman-

don till datorn framme vid den tryckkänsliga skärmen. IST används till exempel för att göra anteckningar 

på en internetsida eller rita och förtydliga något på en bild från datorn. IST tillåter även lärare att spara ned 

anteckningar som skrivits under en lektion som sedan elever kan ta del av via internet. Vid investering i 

IST följer det med en programvara i vilken läraren kan förbereda lektioner och även ta del av färdiga ap-

plikationer som anpassats efter olika ämnen i skolan2. 

2.2 IST i skolan 

1987 grundades Smarttech, ett amerikanskt företag med en dröm om en interaktiv skrivtavla. Fem år se-

nare lanserade företaget den första tavlan vid namn Smartboard. Fram till sent 1990-tal gick inte affärerna 

bra men då bredband och internet blev allt vanligare kunde företag och skolor se möjligheter med IST. År 

2001, i samband med att Smarttech hade fått fart på försäljningen, dök det upp en brittisk konkurrent, 

Promothean. Promothean lanserade då sin interaktiva skrivtavla vid namn Activboard. Sedan Storbritan-

nien 2003 storsatsade på IST har både USA, Sverige och andra länder följt trenden. Smartboard och Ac-

tivboard är de två världsledande IST på marknaden idag (Smarttech, 2011; Promothean, 2011; Future-

source 2011)3. 

4Forskningsföretaget Futuresource (2011) har tagit fram statistik på hur försäljningen av IST i världen har 

sett ut sedan 2004. Det har skett en stadig utveckling av försäljningen och år 2011 förväntas det totalt säl-

                                                        

2 Texten är en omskrivning av ett liknande kapitel ur den uppsats jag tidigare skrivit (Almén & Thörnow, 2010). 
3 Texten är en omskrivning av ett liknande kapitel ur den uppsats jag tidigare skrivit (Almén & Thörnow, 2010). 
 
4 Då detta är en förhållandevis ny teknologi är det svårt att hitta tillförlitliga, oberoende källor och forskning. Av den 

anledningen hänvisar jag till; Studera.nu (2009), Netsmart (2011) och Futuresource (2011) när det gäller statistik.  
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jas 1,1 miljoner IST i världen. Mellan år 2004 - 2010 har det sålts 3,5 miljoner exemplar till ett totalt värde 

av 5 miljarder dollar, (vilket motsvarar ca 32 miljarder kr idag). Enligt Futuresource finns IST i 73 % av 

Storbritanniens klassrum. På andra plats ligger Danmark med 50 %, tätt följt av Nederländerna och Au-

stralien. USA ligger på 35 % och världsgenomsnittet ligger på ca 8 %.  

Smarttech (Smartboard) och Promothean (Activboard) är de två världsledande företagen inom IST (Futu-

resource, 2011). Enligt Smarttechs återförsäljare i Sverige finns det idag 1200 svenska skolor och 12 000 

svenska klassrum utrustade med den interaktiva skrivtavlan Smartboard (Netsmart, 2011). Promothean 

visar ingen statistik på hur många som använder deras tavla. Studera.nu (2009) har publicerat en enkät som 

visar på en riktning i hur användningen av Smartboard respektive Activboard ser ut i Sverige. Av 190 lä-

rare svarade 70 % att de använde Smartboard på deras skola, 13 % använde Activboard och 15 % visste 

inte eller kom inte ihåg vilken tavla som användes. Om Smartboard skulle stå för 70 % av IST i Sverige 

skulle det totalt finnas upp mot 16 000 klassrum och 1600 skolor utrustade med IST. Då det finns 7942 

skolor (Skolverket, 2011b) från grundskola upp till gymnasiet och vuxenutbildning skulle därmed 20 % av 

den svenska skolan vara utrustad med IST. Skol- och Barnomsorgsförvaltningen i en mellanstor kommun 

uppskattar att det finns cirka 300 IST i deras skolor. Av dem ska 70 finnas på gymnasiet. Det visar sig 

därmed att IST är väl utbrett i både Sverige och världen och att investeringarna i dessa hjälpmedel ser ut 

att fortsätta öka.  

2.2.1 IST och IT i samhällsutvecklingen 
När Storbritannien fattade beslut om att göra en satsning på IT (informationsteknik) i skolan innebar det 

huvudsakligen att utrusta en stor mängd engelska klassrum med IST. Satsningen gjordes i början av 2000 

– talet och Mercer, Hennessy & Warwick (2010) menar att satsningen var inspirerad av teknologi mer än 

behov till förändrad undervisning och pedagogik. Det de diskuterar är en övertro på teknik och IT som 

kan resultera i dyra investeringar utan större resultat i form av elevers studieresultat, betyg eller motsva-

rande. Mercer et al. (2010) menar dock att satsningarna, gjorda av skolpolitiker, mottagits med öppna ar-

mar av så väl lärare som elever. Tio år efter satsningen visar många studier fortfarande på att IST är intres-

sant men behöver undersökas vidare. Flera studier vågar inte dra för stora slutsatser om hur effektiva IST 

är för elevers lärande (Moss et al, 2007; Higgins, Beauchamp & Miller, 2007). 

Den svenska skolan, och de svenska politikerna, har präglats av en tro på att IT ska förändra vår under-

visning. Flera satsningar på projekt har gjorts (ITiS, DOS, KK-stiftelsen) med varierade resultat. Projekten 

har lett utvecklingen av undervisningen framåt med tillgång till internet, datorer, projektorer och hemsidor 

men projekten har inte fått den stora genomslagskraft som förväntats (Hylén, 2010). IT tillåts ta större och 

större plats i vårt samhälle idag och våra beslutsfattare tycks följa den internationella skoltrenden med 

fortsatt satsning på IT i skolan. Ett nyare uttryck av IT är IKT, informations- och kommunikationsteknik. 

Här följer ett utdrag ur ett regeringsbeslut (Regeringsbeslut, 2008) om IKT i svensk utbildning: 
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Statens skolverk ska främja utvecklingen och användandet av informations- och kommunikationsteknik 

(IKT) i förskolor, skolor och verksamheter samt hos skolhuvudmän. Myndigheten ska i sitt arbete utgå från 

… IKT i lärprocesser, digitala lärverktyg och lärandeexempel inom området. (Regeringsbeslut, 2008, s.1) 

I uppdraget finns en vilja att utveckla IKT i undervisningen och regeringen avsätter även en budgetpost 

för skolverket att förverkliga denna uppgift. Ett delresultat av satsningen är IST som idag kan ses på 

många håll i Sveriges skolor.  

2.2.2 Elevinflytande 
Vår svenska regering genomför till hösten 2011 en stor förändring i den svenska skolan. Ny lärarutbild-

ning, ny skollag, ny gymnasieskola, ny grundskola, och en ny satsning som kallas lärarlegitimation. Föränd-

ringsprocessen pågår i skrivandets stund och den nya läroplanen för den frivilliga skolformen, GY11, är 

ännu inte klar. Den nya läroplanen förväntas färdigställas till juni 2011. Av den anledningen används här 

dags gällande LPF 94 (Skolverket, 2011a). Även om den nya läroplanen införs kommer den nuvarande 

leva kvar ett tag då förändring tar tid.  

Vår svenska skola har genomsyrats och genomsyras fortfarande av demokrati och elevinflytande. Ur LPF 

94 kan vi läsa följande:  

De demokratiska principerna att kunna påverka, vara delaktig och ta ansvar ska omfatta alla elever. Elever-

nas ansvar för att planera och genomföra sina studier samt deras inflytande på såväl innehåll som former 

ska vara viktiga principer i utbildningen. Enligt skollagen åligger det alla som arbetar i skolan att verka för 

demokratiska arbetsformer (Skolverket, 2011a, s. 13 ). 

Här kan vi se att undervisning om demokrati ska ske och även integreras i all utbildning. Det innebär att 

elevers åsikter är viktiga och att de ska vara en grupp att lyssna på. Enligt citatet ska delaktigheten även 

gälla former och arbetssätt av utbildningen. IST är just ett sådant arbetssätt som nu integreras allt mer i 

den svenska skolan. 

Ur kursplanerna för GY11 kan man se en markering att eleverna inte bara ska få kunskap om demokrati 

utan att undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer. Svenska skolan kommer även i framti-

den i hög grad, om inte högre, att präglas av demokratiska arbetssätt där eleven får vara delaktig. Det finns 

alltså stöd i den svenska läroplanen att låta våra elever vara med och påverka. De har rätt att bli hörda, rätt 

att delta och rätt att påverka. Syftet med denna studie är att höra vad ett urval elever har för uppfattningar 

av IST, de utgör en viktig röst. 

2.3 Tidigare forskningsresultat 

Under denna rubrik redovisas vad tidigare forskning kommit fram till. De två underrubrikerna; elevperspek-

tiv och generellt perspektiv går i vissa fall ihop men då de speglar olika perspektiv är det ändå av intresse att 

nämna dem under respektive rubrik. 
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2.3.1 Elevperspektiv 
I en brittisk statlig utvärdering av Wall, Higgins & Smith (2005) sammanställdes svar om IST från elever i 

årskurs fem och sex och de fann att ca 55 % av svaren var av positiv karaktär. 30 % av svaren var neutrala 

och 15 % var negativa. Denna studie presenterar fyra lärstilar för vilka IST kan vara till stöd: Visuell, Audi-

tiv(hörsel), Verbal-social och Kinestetisk (rörelseorienterad). Av de fyra lärstilarna var visuell och verbal-social de 

två mest framträdande. Med den visuella lärstilen används synen i stor utsträckning och med den verbal-

sociala är muntlig kommunikation viktig. En elev ur studien menar att det är mycket lättare att förstå vad 

läraren säger om det finns en bild som visar vad han pratar om. En annan undersökning gjord på två sko-

lor i Sheffield, England (Levy, 2002) visade att en stor majoritet (ca 84 %) av eleverna är positiva till infö-

randet av IST på deras skola och resterande del är snarare neutrala än negativa. Ur denna studie lyfter ele-

verna fram ett flertal andra fördelar med IST. Det är lätt att se vad som syns på tavlan, det är lätt för lära-

ren att få publik tillgång till information från flertalet medieformat och man kan spara ned vad som visats 

på skärmen för senare bruk. Eleverna menar även att undervisningen blir roligare, snabbare och IST kan 

hjälpa till att få ett större deltagande från en hel klass. Eleverna ser även problem med IST då läraren inte 

behärskar tekniken eller inte tillåter eleverna att använda tavlan.  

Slay, Siebörger, & Hodgkinson-Williams (2008) visar i sin studie, gjord i Sydafrikas högre skolår, att elever 

tydligt kan se om deras lärare är väl förtrogna med IST och tekniken runt omkring. Eleverna menar att ju 

säkrare läraren är på att använda IST desto större fokus lägger den på innehållet av lektionen. En lärare 

som använder IST trots okunskap kan leda till en negativ effekt där eleverna tappar intresse och lärarens 

fokus flyttas från elev till tavla och teknik. Den mest kommenterade fördelen med IST i studien är den 

stora bilden som projektorn erbjuder. Att rita en graf på en vanlig whiteboard tar lång tid medan att visa 

relationen mellan en funktion och dess graf med hjälp av projektorn går snabbt. Flera av eleverna menade 

att det var datorn och projektorn som utgjorde den stora fördelen och inte funktionen att kunna styra da-

torn direkt från skärmen.  

I en svensk studie av Christiansen, Johansson, Lindberg, Nordling, Oliveras & Pillola (2010) menar ele-

verna att lärare lätt blir stressade då de inte behärskar tekniken, helt i linje med den sydafrikanska studien. 

Författarna uttrycker även problem med att IST hakar upp sig med följd av fördröjningar och väntetid. 

Eleverna i studien vill ha uppgifter som de får lösa framme vid IST och de uppskattar delaktighet i tekni-

ken. Ett positiv exempel som de lyfter fram är möjligheten till att använda IST då eleverna håller föredrag.  

Flera studier om IST är gjorda ur ett lärarperspektiv men ur de resultat som går att finna ur ett elevper-

spektiv finns det flera gemensamma uppfattningar. Uppfattningen av IST är mycket positiv, eleverna tyck-

er det är kul att ha tekniken i klassrummet och menar att IST påverkar undervisningen på ett positivt sätt. 

Eleverna märker när lärare inte behärskar IST och tycker den tekniska kompetensen är viktig. Många stu-

dier visar att eleverna vill använda tekniken och de känner frustration då läraren inte tillåter dem att göra 

det i den utsträckning som de önskar.  
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2.3.2 Generellt perspektiv 
Många studier visar att användningen av IST som undervisningsstöd fungerar som en motivationshöjande 

och inspirerande effekt i klassrummet. Effekten gäller åtminstone i ett initialt skede, därefter skiljer sig 

rapporterna åt och vissa menar att motivationseffekten dör ut när IST har blivit vardag (Higgins et al, 

2007). Det finns inte lika många studier som visar på att IST har gett en signifikant positiv påverkan på 

elevers studieresultat men det finns ett par. Swan, Schenker & Kratcoski (2007) gjorde 2007 en jämfö-

rande studie i USA mellan ett par elevgrupper som under en begränsad tid undervisades med IST och ett 

par elevgrupper som undervisades utan IST. Studien genomfördes i årskurs 3 - 8, där totalt ca 6000 elever 

deltog. Både grupperna med IST och de utan IST skulle undervisas i tre ämnen; dels ett matematiskt inne-

håll, dels ett område om engelsk språkkonst och i slutet av försöket skulle grupperna skriva ett test där 

man sedan jämförde resultatet mellan både årskurser och undervisningssätt. I lästestet presterade elever 

som blivit undervisade med IST endast något bättre än de utan IST, sammantaget över årskurserna. En 

större skillnad på resultatet kunde ses i matematiktesten, där elever som undervisats med IST presterade 

generellt bättre och man försökte finna varför. Det som upptäcktes var att högpresterande IST-gruppers 

lärare använde IST mer frekvent och i större utsträckning. I högpresterande grupper användes tavlan för 

interaktivitet med fokus på visualisering av koncept och problemlösning och i den icke högpresterande 

gruppen användes IST först och främst som en skärm för att presentera material, spela spel och underlätta 

träning i helklass. I de lågpresterande klasserna fungerade IST mest som en motiverande faktor snarare än 

ett undervisningsstöd för förståelse. Något som också var gemensamt för den högpresterande gruppen var 

delaktighet i tavlan. Elever fick själva gå fram och fylla i tabeller och slutföra grafer i matematikundervis-

ningen och presentera arbeten i engelskan. Elevaktiviteten är något som också lyfts högt av elever under 

rubriken elevperspektiv ovan. Denna studie menar att en elevcentrerad användning av IST ger högre resultat 

än en lärarfokuserad användning. I en annan stor studie, gjord av Moss, Jewitt, Levaãic, Armstrong, Car-

dini och Castle (2007) i 32 av Londons skolor, kunde författarna inte påvisa en förhöjd elevprestation som 

följd av IST som undervisningsstöd.  

Samma forskningsrapport (Moss et al. 2007) diskuterar det ökade tempot som bl. a. Gustafson (2009a, 

2009b) beskriver som ett resultat av de slides5 vilka han förberett innan lektionen med grafer, texter och 

information. Moss et al. (2007) menar att det höga tempot både kan vara av positiv och negativ karaktär 

då det finns risk att eleverna inte känner sig delaktiga eller att de inte hinner med att förstå vad läraren 

menar. Ett högt tempo under lektionen får inte syfta till att förhindra elever ifrån att bråka och stöka i 

klassrummet, då används IST som ett kontrollerande verktyg (Wood & Ashfield, 2008). Rapporten av 

Moss et al. (2007) tillsammans med en forskningssammanställning av Higgins, Beauchamp & Miller (2007) 

är mer kritiska till att IST påverkar elevers studieresultat än vad andra rapporter är. Författarna menar att 

skillnaden i studieresultat är för små för att empiriskt kunna säga att IST har en stor genomslagskraft på 
                                                        

5 Ett ark som visas på IST. Kan exempelvis vara bild i en förberedd Powerpoint-presentation.  
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undervisningen. Trots kritik har Moss et al. (2007) hittat positiva effekter av IST som undervisningsstöd. 

Studien lyfter framförallt fram det visuella lärandet och möjligheten som IST bidrar med till att förklara 

något på flera olika sätt. Läraren kan med hjälp av IST visa saker mer i detalj på tavlan genom att zooma 

in och zooma ut och samtidigt använda både hörsel och syn. Hade läraren ritat för hand hade inte alls 

samma detaljrikedom varit möjlig. IST inspirerade också eleverna till diskussioner i helklass och man fann 

möjligheten till att använda ett flertal medier i ett och samma format som något väldigt positivt.  

Ur en rapport av Levy (2002) uppskattar lärare flexibiliteten i användandet som IST erbjuder. Möjligheten 

att bläddra mellan de slides som läraren redan antecknat på underlättar då man ska repetera eller påminna 

eleven om ett moment de tidigare gjort. Lärare ur rapporten menar även att det är positivt att de kan 

skriva ut en gammal lektion och ge det till de elever som varit frånvarande. Lärarna tycker också att IST 

underlättar för dem när de svarar på spontana frågor genom att tillsammans med klassen leta reda på ett 

svar på internet som de sedan kan diskutera. Något som nästan alla forskningsrapporter, intervjuer med 

lärare och elever visar på är hur viktigt det är med utbildning av lärarna i IST. Glover et al. (2007) och 

Someyrek, Atasoy & Özdemir (2009) trycker på att IST av sig själv inte kommer förändra lärares arbets-

sätt, vilket många tror, utan att läraren genom utbildning och förändring av pedagogik kan få till en positiv 

förändring i undervisningen. Förändringen kan ske genom att lärare studerar varandra då de använder IST, 

att de reflekterar över undervisningen i relation till tidigare kunskaper om lärande samt att de är beredda 

på förändring. Wood & Ashfield (2008) skriver att utan lärarnas utbildning i tavlan finns det risk att IST 

bara blir en tekniskt avancerad griffeltavla istället för att vara ett hjälpmedel som förbättrar undervisning-

en. Att lärare blir förtrogna med IST tar tid men är av vikt om en skola ska införskaffa IST. 

2.4 Är IST bättre anpassat för några specifika ämnen? 

Torrf & Tirotta (2010) skriver i en rapport att forskning under 2000-talet visar att matematik och tekniska 

ämnen kan gynnas av undervisning med IST. Matematik är ett ämne där många elever behöver få saker 

förklarade för sig på flera olika sätt. IST kan snabbt visa hur en funktion kommer att se ut i ett koordi-

natsystem eller hur en graf förändra då funktionens variabler och värden ändras. I rapportens resultat kan 

man också läsa att Torrf & Tirrottas (2010) undersökning på elever i årskurs 1-3 stämmer överens med 

tidigare forskning på området och att de har sett ett större engagemang hos elever i matematiken. Wall, 

Higgins & Smith (2005) har undersökt elevers uppfattningar av IST i år fem och sex, även de finner att 

elever huvudsakligen tycker att undervisning med IST är bäst lämpat för matematik. Därefter rangordnar 

elever ett ämne som de kallar för IKT6 och sedan engelska och naturvetenskapliga ämnen. Den stora 

undersökningen från Londons skolor (Moss et al., 2007) visar att skolledare tenderar att i första hand in-

förskaffa IST till klassrum för matematik och naturvetenskapliga ämnen. Klassrum där kärnämnet eng-

elska undervisas har betydligt färre IST installerade. Agerandet har motiverats med att skolledningen tyck-

                                                        

6 Informations- och kommunikationsteknik, i detta fall ett skolämne som används i de brittiska skolorna likt en del i 
den stora satsningen på IT i skolan. 
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er IST passar bättre in i läroplanen för matematik och naturvetenskap än i läroplanen för engelska. En stor 

del av den forskning som finns är antingen brittisk eller amerikansk och deras kärnämnen är just matema-

tik, engelska och naturvetenskap. Det är därför svårt att empiriskt redovisa för andra ämnen än de an-

givna. Moss et al. (2007) visar att de som använder IST mest är lärare i de naturvetenskapliga ämnena men 

påpekar att det inte behöver vara en allmän uppfattning.  

I Moss et al.´s (2007) studie presenteras några uppfattningar av ämnena engelska, respektive matematik 

och naturvetenskap. I matematiken och naturvetenskapen används tavlan för att förklara abstrakta be-

grepp och fenomen, för att förtydliga former, rita och rotera. Den användes för att visa på en föränd-

ringsprocess över tid, exempelvis is till vatten, och på ett tydligt sätt visa hur hjärtat pumpar ut blod i 

kroppen. I ämnet engelska användes tavlan i större utsträckning till att visa filmer, bilder och aktiviteter 

runtomkring en text. Läraren kunde exempelvis diskutera en text med eleverna, skriva anteckningar vid 

sidan av texten och vid nästa lektionstillfälle återkomma till det de pratade om sist. Känner eleven igen 

något har han eller hon direkt lättare att relatera till det som sagts. Studien menar att IST är bra till både 

matematik, engelska och naturvetenskapliga ämnen men den användes på olika sätt. Lärare måste lära sig 

använda rätt arbetssätt för respektive ämne.  
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3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka ett urval gymnasieelevers uppfattning av IST som undervisnings-

stöd för sitt lärande. 

Frågeställningar: 

• Hur uppfattar gymnasielever att IST som undervisningsstöd bidrar till deras lärande? 

• Vilka skolämnen uppfattar gymnasieelever att IST är bäst anpassat för? 
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4 Metod 

I det här kapitlet beskrivs fenomenografin, den metod som använts för att analysera och redovisa resulta-

tet. Kapitlet redogör också för den fenomenografiska arbetsordningen och det urval av informanter som 

studien berör. Slutligen görs en sammanfattning av hur jag gått till väga för att genomföra studien; förbe-

redelse, intervju och analys. 

4.1 Metodval - Fenomenografi 

Den kvalitativa metod som kallas fenomenografi har sitt ursprung från en forskningsgrupp kallad Inom-

gruppen och verksam vid Göteborgs universitet. De ville beskriva hur människor uppfattar sin omvärld (Lars-

son, 1986). Fenomenografi är idag en väl beprövad metod som används i stor utsträckning inom pedago-

gisk forskning. Inom fenomenografin görs en distinktion mellan det som kallas första och andra ordningens 

perspektiv, där det första perspektivet beskriver vad ett objekt faktiskt är, fakta7, det som kan observeras uti-

från. Andra ordningens perspektiv beskriver i stället hur en individ uppfattar objektet. Samspelet mellan 

objekt och individ beskrivs som ett fenomen, vilket varierar mellan olika individer. Första ordningens per-

spektiv är oföränderligt medan andra ordningens perspektiv, då individer uppfattar ett objekt, fenomen, 

skiljer sig åt (Segolsson, 2006). Fenomenografins uppgift är att söka reda på den bredd eller variation av 

uppfattningar som finns av ett objekt och utgångspunkten är att det finns en skillnad mellan vad något är 

och hur något uppfattas vara. Fenomenografin har likheter med fenomenologin genom dess sökande efter 

uppfattningar men det finns även skillnader. När fenomenologin söker en essens, en generell uppfattning av 

ett objekt, letar fenomenografin istället efter variationen av de uppfattningar som existerar. En annan 

skillnad är att i en fenomenologisk studie är det forskaren som beskriver sin uppfattning av ett fenomen 

medan en fenomenografisk studie beskriver hur någon annan uppfattar fenomenet (Alexandersson, 1994).  

Anledningen till att jag valt fenomenografin som metod är att jag är intresserad av en variation av uppfatt-

ningar och inte en generell åsikt av ett objekt. I denna studie är objektet IST som undervisningsstöd och 

jag söker en variation av uppfattningar av IST hos ett urval elever på gymnasiet.  

Fenomenografins arbetsordning 

Större delen av fenomenografiska ansatser har en liknande arbetsordning med fokus på tre faser; förbere-

delse, genomförande och behandling av data. I förberedelsefasen redogörs det objekt kring undersökningen 

kommer att gälla. Forskaren samlar på sig kunskap och förståelse av både objekt och andras tidigare erfa-

renhet av fenomenet. Under nästa fas, genomförandet, intervjuas ett urval informanter om deras uppfatt-

ningar av objektet. Då en intervju till en fenomenografisk studie genomförs är det viktigt att ha en genom-

tänkt intervjuguide med öppna frågor. Bryman (2001) kallar dessa intervjuer för ostrukturerade eller semi-

strukturerade där forskaren har några övergripande frågor som sedan fördjupas med följdfrågor. Intervjun 

                                                        

7 Vad den generella forskningen säger som sant vid givet tillfälle. 
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liknar mer ett samtal där man på förhand inte vet helt vad som kommer diskuteras och forskaren vill inte 

leda informanten med för riktade frågor. Forskaren strävar efter att få informanten att dela med sig av det 

som berör han eller hon. Vid intervjuerna används ofta en bandspelare, dels för att helt kunna fokusera på 

samtalet och dels för att vara säker på att det som sagts finns dokumenterat. När intervjuerna är genom-

förda transkriberas de och skrivs ut på papper. I den sista och tredje fasen bekantar sig forskaren med de 

utskrivna intervjuerna. Forskaren läser igenom dem och analyserar, läser och reflekterar, tills han eller hon 

börjar skönja likheter och skillnader i de utsagor informanterna har gett. Forskaren letar hela tiden efter 

olika tolkningar av fenomenet och när han eller hon inte tror sig hitta fler skapar forskaren något som kal-

las beskrivningskategorier. Uljens (1989) skriver så här: ”Beskrivningskategorier används i fenomenografin 

för att beteckna och sammanföra kvalitativt skilda uppfattningar som en grupp individer har av samma 

fenomen” (Uljens, 1989, s. 39). Dessa beskrivningskategorier måste tydligt skilja sig från varandra och 

varje kategori representerar en uppfattning av objektet. Beskrivningskategorierna representerar olika upp-

fattningar av samma innehåll och tillsammans bildar de det som kallas för utfallsrum (Alexandersson, 

1994; Larsson, 1986). Utfallsrummet utgör i sin tur huvudresultatet i den fenomenografiska undersökning-

en. Följande arbetsskiss är inspirerad av Larsson (1986) och Segolsson (2006): 

 

Figur 1. Den fenomenografiska arbetsordningen. 

Kritik av metod 

Fenomenografin har kritiserats för att fokusera på kollektiva uppfattningar och inte individuella. Kritiken 

riktas mot att uppfattningarnas relation till informanternas sociala verklighet endast benämns marginellt. 

Det blir en svaghet då bakomliggande faktorer och kontexten kan ha betydelse för en individs uppfattning 

av någonting (Alexandersson, 1994; Segolsson, 2006). En annan kritisk fråga är om beskrivningskategori-

erna verkligen återspeglar innehållet i det intervjumaterial man har. Larsson (1986) menar därför att det är 

av stor vikt att man underbygger beskrivningskategorierna med citat tagna ur intervjuerna. Detta leder till 

en ökad validitet i studien. Det är också viktigt att som forskare ha god kunskap om det objekt som ska 

Förberelse 
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studeras. För att kunna ställa relevanta frågor och urskilja skillnader och likheter i informanternas utsagor 

krävs en bred kunskapsbas. Det får forskaren genom en djup genomgång av den forskning som redan 

finns att tillgå kring objektet. 

4.2 Urval 

Vid en fenomenografisk studie är det av vikt att informanterna har kunskap och erfarenhet av det objekt 

som studien undersöker. Då kan forskaren använda sig av strategiskt urval där han eller hon väljer infor-

manterna för att få ta del av bredare spektrum. Har forskaren ett slumpmässigt urval finns det en risk att 

de informanterna inte har något intressant att säga (Bryman 2001).  

I denna studie har sex gymnasieelever deltagit från två kommunala gymnasieskolor i en mellanstor kom-

mun. Urvalsguppen uppfyller följande kriterium: 

• Informanterna ska ha minst en lärare som regelbundet använder IST som undervisningsstöd. 

• Informanterna ska studera på en kommunal gymnasieskola.  

• Informanterna ska studera på olika program och i olika årskurser.  

• Det ska hos informanterna finnas en spridning mellan könen.  

Det strategiska urvalet gick till så att jag kontaktade lärare i skolor som jag visste undervisade med IST. 

Lärarna fick då agera kontaktförmedling för att hitta elever som passade bra in i urvalskriterierna. I urvalet 

var fyra informanter flickor och två var pojkar, tre av dem gick i trean på gymnasiet och tre av dem gick i 

ettan på gymnasiet. Alla elever hade ett till två års erfarenhet av IST som undervisningsstöd och hade 

minst en lärare som frekvent använde IST. Ingen av de deltagande hade kommit i närmare kontakt med 

IST innan gymnasiet. I urvalet fanns följande gymnasieprogram representerade; Samhällsprogrammet, 

Barn och fritidsprogrammet och Elprogrammet.  

4.3 Genomförande och Analys 

Hösten 2010 skrev jag tillsammans med en annan student en fenomenografisk studie (Almén & Thörnow, 

2010) om hur lärare uppfattade IST i matematikundervisningen på gymnasiet. Då ämnet föreföll intressant 

valde jag att återigen fördjupa mig inom IST. Det som skiljer sig åt är att denna uppsats fokuserar på ele-

vernas uppfattningar av IST och frågeställningen har breddats från att endast beröra matematikämnet till 

att nu beröra alla ämnen. Det som var tanken från början var att göra en statistisk redovisning av elevernas 

åsikter kring IST för att försöka få en generell uppfattning av ett större urval elever. Efter en tids övervä-

gande och samtal med min handledare togs beslutet att i stället skriva även denna uppsats med ett fe-

nomonografiskt fokus. Dels för att kunna göra jämförelser med den tidigare studien och dels för att de 

frågor jag ville ha svar på lämpade sig bättre för fenomenografi än kvantitativa undersökningar.  
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Efter att ha läst litteratur och forskningsrapporter om IST skrevs en semikonstruerad intervjuguide8. Den 

innehöll de teman som jag ville gå igenom med informanten och fungerade som checklista för att inte 

missa något. Intervjuguiden jämfördes med intervjuguiden från den förra uppsatsen om lärares upplevel-

ser för att använda den lärdom jag fick av de intervjuerna och anpassades så att de viktigaste delarna som 

jag beskrev i bakgrunden berördes. I inledningen av varje intervju ställdes ett par korta, mer slutna bak-

grundsfrågor, för att underlätta arbetet med analysen. Dessa bakgrundsfrågor var; namn, program och 

klass, i vilka ämnen som deras lärare använde IST och hur länge de hade blivit undervisade med IST. En 

pilotintervju genomfördes för att kontrollera att guiden föll väl ut vilken den också gjorde. Jag förtydligade 

dock några intervjufrågor efter pilotintervjun men betraktade innehållet i den som så bra data att jag valde 

att ta med även den i studien.  

Intervjuerna genomfördes i enskilda grupprum och pågick i cirka 20 minuter. Innan varje intervju infor-

merades eleven om syftet med undersökningen, att eleven gjorde detta helt frivilligt och att han/hon 

kunde avbryta när som helst. Vid intervjun fick eleven frågan om det gick bra att samtalet spelades in och 

samtliga elever godkände detta. Samtalet spelades in på en liten mobiltelefon vilket var fördelaktigt då det 

knappt märktes att den fanns på plats och eleven slapp oroa sig för det. Om eleven var yngre än 18 år in-

hämtades målsmans godkännande9. I början av varje intervju blev eleven uppmuntrad att tala öppet och 

tänka fritt kring IST som undervisningsstöd men trots det var det ibland svårt att få igång ett djupare re-

sonemang från elevens sida.  

Transkriberingen av intervjuerna skedde i fem av sex fall redan samma dag för att undanröja eventuella 

misstag där kontexten i samtalet eller otydligt tal kunde missförstås. När samtliga intervjuer insamlats och 

transkriberats börjades det fenomenografiska analysarbetet. Jag valde att göra två analyser där den första 

skulle svara mot min första frågeställning, elevernas uppfattning av IST som undervisningsstöd, och den 

andra analysen skulle svara mot min andra frågeställning, om IST är bättre anpassat till något ämne. Ana-

lysgången var mest omfattande i Analys 1 men i övrigt var de av likartad karaktär. Jag började med att läsa 

igenom varje intervju och bekanta mig med materialet. Vid en andra genomläsning sökte jag och marke-

rade i texten efter data som kunde svara mot frågeställningen. I nästa steg letade jag efter likheter och 

skillnader i informanternas utsagor och försökte arbeta ihop de beskrivningskategorier som fenomenogra-

fin bygger sitt utfallsrum på. Detta var en utmanande process där man fick experimentera med olika upp-

fattningar och hur de kunde höra ihop eller inte höra ihop med en annan uppfattning. Efter många ge-

nomläsningar och funderande kom jag fram till fyra beskrivningskategorier i Analys 1 och två beskriv-

ningskategorier i Analys 2. Analys 1 blev en mer grundlig och fyllig analys vilket man också kan se i resul-

tatet. När analysen var genomförd skrev jag ihop de olika uppfattningarna i resultatet och exemplifierade 

                                                        

8 Se bilaga 1. 
9 Se Bilaga 2. 
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med citat från de informanter som deltagit i studien. Alla informanter har fått en siffra i stället för att an-

vända deras vanliga namn med hänsyn till anonymiteten.   

4.4 Etiskt förhållningssätt 

I kvalitativa studier finns fyra forskningsetiska krav som måste följas av den person som genomför under-

sökningen (Bryman, 2001): 

• Informationskravet. Informanten skall informeras om syftet med undersökningen och dennes roll. 

Delvis innebär det att informanten vet om att deltagandet är helt frivilligt och har möjlighet att 

avbryta. 

• Samtyckeskravet. Informanten samtycker med intervjun och är personen minderårig behövs skriftli-

gen målsmans samtycke 

• Konfidentialitetskravet. Uppgifter om informanterna behandlas med hög konfidentialitet så att obe-

höriga ej får tillgång till informationen.  

• Nyttjandekravet. Uppgifter från informanten får endast användas i studiens syfte.  

Vid varje intervju informerades den deltagande i ovanstående information och godkände sitt deltagande. I 

de fall då informanterna var minderåriga samlades en påskrift in från respektive målsman. Det dokument 

som användes för målsmans underskrift finns som Bilaga 2. I uppsatsen har figurerade namn använts och 

så långt det är möjligt har jag försökt undvika risken för igenkänning. Insamlad data från den här studien 

kommer endast att användas i vetenskapligt syfte. 
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5 Resultat 

I detta kapitel presenteras de beskrivningskategorier som framkommit under analysarbetet. Kapitlet är 

indelat i två underrubriker med utgångspunkt i forskningsfrågorna där den ena beskriver elevernas upp-

fattning av IST och den andra om eleverna uppfattat att IST är bättre anpassat till något specifikt ämne. 

Störst fokus ligger vid hur elevernas uppfattningar av IST är. En diskussion av resultaten presenteras i 

nästa kapitel, diskussion. Citaten från eleverna är språkligt justerade för att öka läsbarheten.  

5.1 Hur uppfattar gymnasielever att IST som undervisningsstöd bi-

drar till sitt lärande? 

Analysarbetet resulterade i fyra beskrivningskategorier; 1. En tavla med sparfunktion, 2. Struktur, förståelse, vi-

sualitet och tydlighet, 3. Effektivitet och delaktighet och 4. En positiv uppfattning men det finns ändå problem. Den 

andra beskrivningskategorin är en sammanfattning av fyra väsentliga ord som nämndes under intervjuerna. 

Den fjärde och sista beskrivningskategorin är en hopskrivning av elevernas positiva uppfattning av IST 

som fenomen ställd mot de negativa uppfattningarna som de också har beskrivit.  

5.1.1 En tavla med sparfunktion 
En tydlig uppfattning av hur IST kunde användas i skolan var hur anteckningar som skrevs på tavlan 

kunde sparas ned till ett dokument. Ett dokument som kan innehålla de anteckningar som läraren skrivit 

under en specifik lektion. IST var därmed en tavla med funktionen att spara anteckningar. Dessa anteck-

ningar kunde sedan läggas upp på skolans intranät för att elev och lärare åter skulle kunna läsa lektionens 

tavelanteckningar. Elev 1 utrycker följande om sparfunktionen: 

Så jag hade den när jag var ledig en vecka, jag var ledig veckan efter sportlovet. Så då var jag inne och kol-

lade vad de hade gjort, mest bara för att veta, så att man inte ligger för långt bakom när man kommer till-

baka (Elev 1). 

Eleven kan under sin ledighet eller sjukfrånvaro och även efter en lektion ladda ned från intranätet de an-

teckningar som har förts under de lektioner han har varit frånvarande och kan då på egen hand ta ifatt det 

som han eller hon har missat. Det här var en mycket positiv uppfattning av tavlans möjligheter hos många 

elever. Vissa elever menade att deras lärare använde färdiga presentationer som de sedan kunde skriva på. 

Det kunde vara en matematikuppgift där uppgiften redan var utskriven men att lärare och elever skrev dit 

lösningen tillsammans. En annan lärare använde färdiga presentationer i undervisningen och använde 

pennverktyget för att stryka under och skriva dit viktiga saker i presentationen under sin genomgång. 

Även dessa markeringar och uträkningar kan sparas tillsammans med presentationen i dokument som 

läggs upp på skolans intranät. Så här uttrycker sig elev 2: ”Skriver jag ned det i mitt block så tappar jag 

bort det sen. Men finns det på datorn så kan jag hitta det igen (Elev 2).” Eleven uttrycker sin oförmåga att 

hålla ordning på de papper och anteckningar som hon själv har skrivit. Hon uppfattar IST´s sparfunktion 

som ett hjälpmedel att kunna ta tillvara det viktigaste som sagts under lektionen. Elev 3 har också svårt att 

hålla ordning på anteckningar och han använder samma anteckningsblock till flera olika ämnen. Han upp-
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fattar IST som ett organisatoriskt hjälpmedel men han ser även vissa problem. Elev 3 antecknar inte i nå-

gon större utsträckning då IST används och han menar att det finns en risk i att eleverna blir lata om de 

får allting serverat: 

Ja inte för mycket kanske. Då blir eleverna väldigt lata och… typ skiter i ….inte lyssnar på lektionen ens, 

utan tänker att då går vi in där på intranätet och kollar istället. Så inte för mycket, för då blir det väldigt då-

ligt med tiden (Elev 3). 

Han menar att om elever vet att de alltid har tillgång anteckningar från alla lektioner så finns det en risk att 

de skjuter upp inlärningen. De tänker att det hinner jag göra senare men den tiden kanske aldrig kommer. 

Elev 3 menar att ansvaret lyfts bort från eleven vilket i längden skulle kunna undergräva elevens lärande. 

Elev 4 uppfattar sparfunktionen som bra men hon tror endast de mest engagerade eleverna går in och 

repeterar lektionernas innehåll. Det tror inte Elev 1 utan han menar att det är just de som inte förstod ge-

nomgången eller hade svårt med något kapitel som har mest nytta av att repetera lektionsinnehållet.  

En annan uppfattning av IST är möjligheten att bläddra mellan slides under lektionens gång. Det möjlig-

gör för lärare att när som helst under lektionen gå tillbaka till något han skrivit tidigare för att knyta an 

eller repetera. Eleverna uppfattar denna funktion som positiv och menar att det skulle kunna bidra till de-

ras lärande. Elev 1 beskriver funktionen så här:  

Det är just det att det är vissa i klassen som när läraren gått igenom ett tag så glömmer de bort någonting 

han har sagt innan. Då kan han bläddra tillbaka och gå igenom det igen. Istället för att om han hade en van-

lig tavla då… då måste han skriva om allting då (Elev 1).   

Eleven beskriver en situation då läraren går tillbaka till en tidigare slide för att repetera något de redan gått 

igenom och han jämför IST med den vanliga tavlan. Vi kan se att IST kan vara en del i lärandeprocessen. 

5.1.2 Struktur, förståelse, visualitet och tydlighet 
Denna beskrivningskategori är en genomarbetning av fyra uttryck som återkom under intervjuerna. Ele-

verna uppfattade att IST underlättar för dem att förstå vad läraren menar. IST hjälpte läraren att kommu-

nicera det resonemang eller den kunskap som han ville redovisa. Framförallt var det hur läraren med hjälp 

av IST kunde visa på ett visuellt riktigt sätt hur något såg ut, var det fanns eller hur något betedde sig. Ele-

verna uppfattade att de fick en klar bild i huvudet av hur verkligheten såg ut. Elev 5: 

Jag vet inte hur jag ska förklara men, det är mycket bilder och det är mycket, genetik handlar ju om alltså 

ärftligt och såna saker, så det är så mycket bilder som ska höra ihop med varandra och så ska de hålla på 

med allt det andra och måla och sånt där så kanske man inte skulle få en klar bild i huvudet, om man säger, 

som man kanske får mer på en Smartboard när man kan ha så mycket i den (Elev 5). 

Eleven förklarar hur IST kan hjälpa dem att förstå samband mellan ett flertal olika bilder som på något 

sätt hör ihop. Exemplet ovan är ifrån naturkunskapen och hon jämför hur det kan bli om läraren endast 

ritar på tavlan; att det blir rörigt, otydligt och svårt att förstå hur saker och ting hänger ihop. Elev 6 upp-
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märksammade hur verkligt det blir när IST används i undervisningen. Hennes lärare använder IST i geo-

grafi och hon säger så här: 

Det är lättare, för då ser man det på rätt sätt… Om man tar en jordglob och så ska man sätta ut vändkretsar 

och sånt, då kan man exakt se var de ligger. Då vet man det för annars blir det att man ritar och det blir 

otydligt vart exakt den ligger och det är så jag tycker (Elev 6).  

Eleven uppskattar att man får se hur vårt jordklot verkligen ser ut och var exakt vändkretsarna ligger. Hon 

menar att det hjälper henne och de andra i klassen att förstå. Det bidrar till att eleverna är mer fokuserade 

under lektionen, hon säger att ”hänger de” (Elev 6) inte med börjar de prata med varandra i stället. Elev 1 

uppfattar att det är tydligare att se vad läraren ritar när IST används i matematiken. Strecken blir raka, det 

blir mer exakt och graferna blir perfekta. Elev 5 tar upp ett exempel i matematik då de ska rita träddia-

gram. Det är något som ofta brukar se kladdigt ut men med IST blir det mer strukturerat och tydligt. Hon 

uppfattar det som väldigt positivt när läraren har förberett rubriker i varje slides. Hon upplever det då som 

lättare att skriva och ordna sina personliga anteckningar.  

Elev 3 beskriver hur hans lärare använder en virtuell grafräknare till IST. Den används då läraren ska besk-

riva hur respektive elev ska hantera sin egen miniräknare. Han menar att det är mycket smidigare att lärare 

visuellt visar hur man ska trycka på miniräknaren än om denne med ord ska förklara hur eleverna ska göra. 

Elev 1 har också fått undervisning med denna virtuella miniräknare och säger så här: 

Jag tyckte det var riktigt bra. Det blir ju lätt annars att han måste gå runt till alla sen och förklara för det är 

ju svårt att visa på tavlan en sån grej. Så nu har han kunnat visa exakt hur man ska göra, och det är lätt att se 

(Elev 1). 

Den stora miniräknaren ser likadan ut som en vanlig, med skillnad på att den är mycket större och virtuell 

men med möjlighet att trycka på varje knapp. Både elev 1 och 3 uppfattar att den funktionen kan bidra till 

ett bättre lärande. Elev 4 menar att IST fungerar som ett bra hjälpmedel för läraren om denne har svårt att 

skriva för hand. Förbereder läraren lektionerna på slides är det lättare för eleverna att se vad det står på 

tavlan. 

5.1.3 Effektivitet och delaktighet 
En annan uppfattning som några av de intervjuade hade var att en lektion kunde upplevas som mer effek-

tiv då IST användes. Några informanter uttrycker att det finns en relation mellan hur effektiv en lektion är 

och hur delaktig eleven är. Det var ett flertalet olika orsaker som ökade effektiviteten i klassrummet. En 

orsak var att läraren inte behöver sudda på tavlan vilket ger läraren mer tid till undervisning, de behöver 

bara trycka fram en ny slide. Elev 5 uttrycker sig så här: 

Ja, det blir ju mer strukturerat. Det räcker ju med att de trycker på en knapp och så kommer en ny bild upp, 

för annars får de ju sudda och sådär. Det är väl mer effektivt och sådär, tycker jag (Elev 5). 
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Eleverna upplever ett bättre flyt i lektionerna där man inte behöver pausa för att sudda utan man genast 

kan gå vidare i undervisningen. En annan faktor till ökad effektivitet var hur vissa lärare förberett lektion-

en med textslides som var till hälften ifyllda. Det kunde vara en matematikuppgift som läraren skrivit upp 

på sliden innan lektionen och som sedan eleverna och läraren tillsammans löste på tavlan. En sådan förbe-

redelse sparar tid då läraren inte behöver skriva upp all text i uppgiften utan endast lösningen.  

Elev 6 upplever att en lektion kan gå för snabbt när läraren har förberett med färdiga slides (I detta fall 

användes endast projektorn, ej den tryckkänsliga funktionen i IST). Det finns då en tendens att läraren 

bara pratar på utan att stanna och kontrollera om han har eleverna med sig. Hon uttrycker sig så här: 

Jag tycker om lektioner utan Powerpoint10. För att det blir mer tankar och sådant. Powerpoint blir mer bara 

att man rabblar upp massa och som sagt det kan gå jättefort ibland. Det här är bara en snabb Powerpoint och 

sen går han igenom, och sen säger han att jag lägger in den på fronter. Jag lägger upp den där så kan ni kolla själva. 

Det känns så oseriöst. Då behöver han inte gå igenom det, då är det bättre att han pratar själv, om man har 

en lektion så bör han prata med eleverna och diskutera om det han vill framföra... Det är många som inte 

bryr sig alls (Elev 6). 

I det kursiverade stycket härmar eleven en lärare. Eleven upplever mellan lärarens vilja till att det ska gå 

snabbt och att eleven inte hinner med att ta in kunskapen. Eleven blir därför ointresserad. Elev 6 upplever 

att läraren inte tillåter eleverna att vara delaktiga i lektionen, de får inte vara med i diskussionen och för-

passas till åskådare. Elev 6 vill känna delaktighet och uppskattar när de får vara med och tillsammans med 

läraren diskutera fram till mer kunskap. Många av de andra eleverna upplever inte att det går för fort och 

om de skulle tycka det så säger de bara till läraren att repetera. På en fråga om eleverna vågar säga till lära-

ren om att de inte riktigt förstår svarar Elev 1: 

De vågar säga till, det gör de flesta, de säger till så fort det går för fort eller det är något som de inte fattar så 

säger de ju det direkt. Det har inte varit några problem, inte i våran klass i alla fall (Elev 1). 

Effektiveten påverkas också av att man kan spara tid när det finns många färdiga verktyg att använda i den 

mjukvara som följer med IST. En uppfattning är att det går fort att föra in rutnät, grafer, linjer och vekto-

rer, de används främst i matematik och fysik. Elev 3: ”Sen att man kan använda andra grejer än att bara 

skriva på dem. Göra grafer och sådant på den direkt, istället för att rita ett eget diagram, så kan bara dra 

fram ett diagram väldigt smidigt.” Till varje IST medföljer en programvara som innehåller färdiga animat-

ioner och bilder, exempelvis rutnät och diagram, vilka man lätt kan lägga till i sin slide. 

Elev 5 upplever att hon förstår bättre när IST används i undervisningen. Och då hon förstår så känner 

hon sig mer delaktig i lektionen, hon lyssnar bättre och tycker det är lättare svara på frågor som läraren 

ställer. Elev 1 och 3 brukar få redovisa en hemläxa på IST och sedan diskuterar de tillsammans med lära-

ren och den övriga klassen hur de kommit fram till det. När klassen inleder ett nytt kapitel delas de in i 

                                                        

10 Program där man förbereder slides. 
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grupper där varje grupp tillsammans ska försöka lösa en uppgift de inte stött på tidigare. När de gjort klart 

uppgiften får de redovisa sina lösningar på IST som sedan följs av en diskussion. Elev 1 upplever dessa 

diskussioner som mycket bra och säger att de försöker ha så mycket diskussioner som möjligt. Elev 6 upp-

lever att när man använder IST mer än bara som projektor så leder det till diskussion. Hon menar att lära-

ren kan säga; ”kan det vara såhär, eller såhär” (Elev 6). Elev 3 har uppfattningen av att IST möjliggör för 

läraren att snabbt kolla något på internet, söka fakta eller gå tillbaka mellan tidigare slides. Detta kan i sin 

tur leda till att eleverna känner delaktighet i diskussionen och att det snabbt går att växla mellan de olika 

funktionerna. Om läraren inte använt IST hade det tagit tid för läraren att starta datorn och projektorn om 

den plötsligt behövde använda det. Med IST är allt integrerat och redan igång. Elev 2 känner sig mer del-

aktig när läraren står framme vid IST och trycker på tavlan i stället för att läraren ska arbeta bakom sin 

dataskärm. Hon uttrycker sig så här: 

Eller så här med projektorn, så här, man kan ju använda Smartboarden…. man behöver inte stå vid sin da-

tor och klicka på grejer utan man kan ju klicka på Smartboarden och det är ju rätt bra också. Så att man lik-

som får vara med mer, det känns mer som vi är delaktiga (Elev 2). 

Många av de intervjuade får även vara framme och skriva på IST, de får fylla i tabeller, bilder, redovisa 

lösningar eller presentera arbeten. De flesta eleverna uppfattar det som positivt att få använda tavlan men 

att det inte är något nödvändigt. Elev 5 tror att det är risk för att det blir ”flummigt” (Elev 5) om eleverna 

skulle få använda tavlan för mycket.  

5.1.4 Positiv uppfattning men det finns även problem 
På frågan Vad är din uppfattning av IST? svarade fem av sex elever med ett positivt svar. Eleverna uppskat-

tade undervisning med hjälp av IST. Den sjätte eleven svarade: ”det är väl helt okey, men det funkar väl 

lika bra med whiteboards egentligen” (Elev 4), vilket också var det mest negativa svar som gavs. I inled-

ningsfasen av intervjun svarade majoriteten att IST i undervisningen kunde ses som en bra tillgång men 

eleverna upplevde att det inte spelade någon större roll. Under senare del av intervjun kunde samma elev 

dela med sig av flera goda användningsområden för IST, det finns exempel på dem i tidigare delar. Ele-

verna uppfattar IST som ett bra hjälpmedel som kan hjälpa dem i deras lärandeprocess men de tror inte 

att IST påverkar deras betyg och resultat i skolan.  

Jag tror inte det gör så mycket. Sen är det väl lite lättare i lärandet och så men jag vet inte om det ger mig 

bättre betyg för det. Det märker jag inte så av. Man har ju lärt sig och blivit lite klarare i huvudet med vissa 

saker men visst, det är ju lite svårt att säga, för jag har ju ändå utvecklats mer i matte nu, under detta året, 

men det kan jag ju inte säga att det beror på Smartboarden. Det tror jag inte, det har inte lärt mig mer om 

man säger. Betygsmässigt och så (Elev 5). 

Elev 5 uttrycker att det kan vara svårt att veta i vilken utsträckning IST påverkar elevprestationen. Något 

som även några av de andra intervjuade uppfattar som svårt att avgöra. För prestation krävs ofta motivat-

ion vilket eleverna har tagit upp under intervjuerna. Uppfattningarna går isär något; Elev 6 blir mer moti-
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verad när hon med hjälp av IST förstår mer och Elev 4 tror inte att hon blir mer motiverad men att hen-

nes motivation i alla fall inte försämras. Elev 3 tror inte heller att motivationen har påverkats av använ-

dandet av IST och säger så här:  

Jag tror inte det är på grund av den, men jag har fått bättre inställning till skolan. Jag tyckte skolan var tråkig 

innan, men nu har det blivit roligt. Men nu är det ju så att man håller på med det man vill. Du går ju ändå 

på ett program som du vill jobba med sen i framtiden (Elev 3).  

Han menar att hans motivation har ökat sen han kom till gymnasiet men han kopplar inte ihop det med 

ökad prestation eller motivation på grund av IST. Det är andra faktorer som ligger bakom motivationen. 

Elev 2 däremot uppfattar IST som något fräscht och nytt som gör det lite roligare att gå till skolan men be-

rättar också att man vänjer sig och tror inte motivationen påverkas i undervisningen:  

Det är väl ingen skillnad! Det är liksom, har jag en dålig dag, har jag en dålig dag så då spelar det ingen roll 

om man använder Smartboarden eller inte. Ingen skillnad. Det är ju bara en utveckling som är normalt för 

oss, vi har ju haft den hela tiden nästan och man har liksom vant sig (Elev 2). 

Elev 1 kommer inte på något negativt om IST medan många av de andra eleverna uppfattar det som 

mycket jobbigt då IST hänger sig eller slutar fungera. Under den tiden som lärarna försöker åtgärda pro-

blemet får eleverna sitta och vänta vilket upplevs som både irriterande och slöseri med tid. Elev 6 upple-

ver att en del av strulet beror på att lärarna inte behärskar tekniken fullt ut, hon säger så här: 

Bara skita i det i så fall, för det går ju på tiden. Det kan ju ta 20 min innan det är fixat, för han kanske är 

upptagen med någon annan och sen ska han komma upp och det tar tid, läraren har ju planerat visa det här 

som kanske tar en halvtimma, det blir ju inte så mycket, man hinner inte lära sig så mycket när hon springer 

väg och man sitter och pratar och blir helt ofokuserad. De borde lära sig lite mer tycker jag (Elev 6). 

I det här fallet syftar eleven på datateknikern när hon säger han. Hon uttrycker en frustration över att vissa 

lärare inte hanterar tekniken med följden att eleverna blir lidande. Hon menar att om en skola ska köpa 

IST så behöver personalen utbildning om hur IST används. Annars är det ingen idé. Elev 3 tror att IST 

skulle krångla även om alla lärare hade god utbildning i tekniken. ”Det är så med all elektronik. Det dör 

ibland” (Elev 3). En annan uppfattning som delas av eleverna är att det är onödigt att investera i IST om 

större delen av lärarkåren inte använder dem. Det finns en generell uppfattning av att IST inte används i 

den utsträckning som det finns möjlighet till. Endast ett fåtal lärare använder dem och eleverna menar att 

många andra lärare inte har någon större lust att engagera sig i att lära sig det. Elev 5 säger så här:  

Nej det är ju inte alls så många som är duktiga. Det är väldigt många som tycker det är väldigt svårt och så-

där. De har ju lärt sig mycket, man har ju sett utvecklingen under åren jag har vart här. Många lärare skiter 

ju hellre i det, känns det lite som. Eller så, för det är lite jobbigt. Sen så är man ju fascinerad själv att de kan 

så mycket, för jag skulle aldrig kunna göra något sånt (Elev 5). 

Eleven uttrycker en känsla som hon har av sina lärare. De har försökt men de upplever det som något 

jobbigt. Några elever tycker att varje lärare skulle gå en rejäl utbildning medan ett par elever menar att det 
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räcker att köpa in IST till endast ett par klassrum. Eleverna är ändå eniga om att det är onödigt att köpa 

dessa tavlor, åtminstone till alla klassrum, om man inte ska använda dem mer än vad som sker på de sko-

lor som eleverna går på. Om läraren är något osäker på hur hon ska använda IST kan det uppfattas så här, 

Elev 1: 

Hon undviker väl att försöka använda den, samtidigt som hon säger att hon ska försöka lära sig men det har 

inte blivit av än riktigt (Elev 1). 

Sammanfattningsvis så upplever många elever att IST ibland kan kännas onödigt och att lärarna lika gärna 

kunnat använda en vanlig whiteboard. De upplever att lärarna inte använder IST i den grad de borde och 

att det finns risk att IST plötsligt slutar fungera om lärarna inte behärskar tekniken. Eleverna menar att 

lärarna borde kunna använda dem bättre. Trots det är nästan alla elever positiva till användandet och bi-

drar med många goda erfarenheter från att använda IST i undervisningen. Eleverna ser ingen större kopp-

ling mellan prestation eller motivation och användandet av IST. I de ämnen då IST används är uppfatt-

ningarna av IST mycket positiva.  

5.2 Vilka skolämnen uppfattar gymnasieelever att IST är bäst an-

passat för? 

I detta avsnitt finns en sammanställning av de uppfattningar som eleverna uttryckte om hur väl IST är an-

passat till olika ämnen i skolan. Eleverna hade inte så mycket uppfattningar kring denna frågeställning men 

analysarbetet resulterade i följande beskrivningskategorier: Anteckningar och Visuella ämnen.  

5.2.1 Anteckningar 
En uppfattning var att IST passade bra i de ämnen där lärarna antecknade i stor utsträckning. Anledningen 

var att sparfunktionen i IST kunde användas och eleverna kunde hämta hem de lektioner och anteckning-

ar som de behövde från intranätet. Eleverna kunde då använda en källa till förutom boken när de studerar 

inför till exempel ett prov. Uppfattningen av ett sådant ämne kunde vara matematik, något elämne eller 

fysik. Flera elever uppfattade just matematik som ett ämne väl anpassat till IST. Elev 3 uttrycker följande: 

Matten är ändå mycket räkna och sånt, och om man sitter hemma och ska räkna så lyckas man väl inte 

komma ihåg hur man gör, och kollar man facit då ser man bara svaret. Sen om man kollar där, på lärarnas 

anteckningar, så kan man se hur han har gjort uträkningarna och allting, och det är ju rätt bra (Elev 3).  

Eleven menar att det kan vara bra att ha lärarnas uträkningar då man sitter själv och räknar. Facit hjälper 

inte eleven till att förstå, bara kontrollera om han har gjort rätt eller inte. Finns lärarnas anteckningar till 

hands kan man få en idé om hur uppgiften skall lösas. På en fråga varför IST skulle passa i elämnen sva-

rade Elev 1: 

Det är väl det att där har man också rätt mycket matte, den här räknedelen och även andra grejer, hur saker 

fungerar skulle också vara smidigt och ha sparat lärarnas anteckningar istället för att bara ha boken (Elev 1).  
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Här kan vi se att eleven ser att man kan använda IST även till andra ändamål, han nämner att den kan an-

vändas till att förklara hur saker fungerar. Han menar att lärarnas sparade anteckningar är ett komplement 

till boken. Elev 1 uttrycker att IST inte är lika väl anpassat till svenska eller engelska på grund av man inte 

antecknar så mycket i de ämnena.  

5.2.2 Visuella skolämnen 
En annan uppfattning som delades av ett par elever var att IST passade bra till ämnen där det visuella var 

viktigt. Ämnen där man ska förklara hur saker hänger ihop, där man använder mycket bilder och modeller. 

Ett exempel på sådana ämnen var naturkunskap och geografi. Där används bilder för att förklara sam-

band, förstoring av celler eller exakt vart ett land är beläget. Elev 6 säger så här: 

Natur, tror jag skulle vara bra med Smartboard, geografi med. Svenska och såna här språkämnen då spelar 

det ingen roll. Då är det kanske bara bra om man ska visa ett klipp. Men i natur när man ska visa en cell och 

ska rita på en cell, då är det lätt att man ritar upp en dålig cell skriver saker på den, och sen geografi och så-

där. Det passar ämnen där man ser saker. Då tror jag att Smartboarden är jättebra. 

Eleven menar att det lätt blir otydligt med bilder ritade för hand och säger att det vore bra om Smartboar-

den används för att förtydliga. Hon uttrycker också sin uppfattning av att ämnen som engelska och 

svenska inte har lika stort behov att använda IST. På en fråga om hur IST kan användas i matematiken så 

tycker hon likadant där, att det inte spelar någon större roll. Elev 5 uppfattar naturkunskap och matematik 

som bra ämnen för IST då hon menar ”att man ska lära sig så mycket runt omkring” (Elev 5). Använd-

ningen i matematiken är bra just för att det blir snyggt och mer strukturerat. Men hon tror ändå att IST 

skulle vara bra i alla ämnen för strukturens skull. Hon anser att strukturen, avser till exempel rubriker på 

slides, hjälper henne att ordna sitt lärande. Hon har en rubrik för sina anteckningar och kan lättare lära sig 

när hon har en aning om vad läraren just nu lär ut.  

Utöver det, upplever Elev 1 och Elev 2 att IST passar väl i matematik och fysik på grund av att man kan 

använda färdiga grafer och tabeller och att det blir extra tydligt. Eleverna ser vad läraren ritar och får där-

för lättare att förstå. 
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6 Diskussion 

Den variation av uppfattningar från eleverna i denna studie speglar de kvantitativa och kvalitativa studier 

som tidigare genomförts på elever och lärare under en längre period. I föreliggande studie (Almén och 

Thörnow, 2010) skrev vi om den sparfunktion som tillåter lärarna att spara ned anteckningarna från tavlan 

och eleverna att ladda ned dem. Ett liknande resultat har jag fått i den här senare studien. En grupp elever 

uppfattar sparfunktionen som den viktigaste av funktioner hos IST. Eleven har möjlighet att repetera det 

som lärarna antecknat trots att de varit frånvarande. En elev berättade att funktionen var mycket bra då 

han skulle sitta hemma och räkna. Istället för att kolla facit i matematikboken, kollade han på en liknande 

uppgift som lärare och elev tillsammans hade gått igenom på tavlan och kunde på det sättet lista ut hur 

han skulle lösa den nya uppgiften. Visst kunde han själv ha antecknat under lektionens gång men om ele-

ven hade varit frånvarande eller förlorat anteckningen hade han nu allt lättillgängligt på intranätet. En elev 

i min studie uppmärksammade att det finnas en risk i att hjälpa elever för mycket.  

Ja inte för mycket kanske. Då blir eleverna väldigt lata och… typ skiter i….inte lyssnar på lektionen ens, 

utan tänker att då går vi in där på intranätet och kollar istället. Så inte för mycket, för då blir det väldigt då-

ligt med tiden (Elev 3). 

Får eleverna allting serverat av lärarna tar de ifrån dem det egna ansvaret. Risken finns att eleverna slutar 

tänka själva och upplever att de kan skjuta upp inlärningen på framtiden då allt ändå finns på intranätet. 

Det är därför viktigt att motivera eleverna att endast använda lärarnas digitala anteckningar som komple-

ment till sina egna. Eleverna måste känna ansvar över sina egna studier. Sparfunktionen tillåter också lä-

rarna att bläddra mellan tidigare slides, som med fördel kan användas vid repetition i helklass.  

Eleverna i den här undersökningen har en positiv uppfattning av de interaktiva skrivtavlorna. Eleverna 

menar att i de ämnen där IST används finns det många goda användningsområden. Trots denna generellt 

positiva uppfattning har eleverna svårt att tro att IST har påverkat deras resultat och prestation under 

skolgången. Det uppstår en konflikt mellan elevernas positiva inställning till IST och det faktum att de inte 

tror att IST påverkar deras studieresultat. Vad beror det på? Ett flertal större forskningsrapport kommer 

fram till slutsatsen att de inte kan se några signifikanta skillnader i resultaten mellan undervisning med eller 

utan IST (Moss et al., 2007; Higgins, Beauchamp & Miller, 2007). Kan det vara så att det finns för lite 

forskning på det här området eller är det så svårt att mäta elevprestationer mellan olika grupper? Varje 

lärare är unik, så också varje elev, vilket gör varje lärandesituation mycket komplex och det kan vara svårt 

att urskilja de faktorer som påverkar undervisningen på ett eller annat sätt. Även eleverna i denna studie 

ger uttryck för hur svårt det kan vara att veta om elevens utveckling berott på IST eller någonting annat. 

Det verkar finnas en rådande positiv uppfattning av IST utan att man riktigt vet varför. Det skulle kunna 

bero på den tro på IT som vårt samhälle i dag präglas av (Hylen, 2010). Som Mercer, Hennessy & War-

wick (2010) skriver i sin studie kanske även satsningen på IST är en mer teknisk satsning än en pedago-

gisk.  
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Trots att eleverna inte kunnat se några bättre resultat som en följd av att IST används som undervisnings-

stöd, har de ett flertal uppfattningar av hur IST kan bidra till en förbättrad lärandesituation. Eleverna be-

rättar om hur läraren har möjligheten att visualisera det han ska förklara, något som går helt i linje med 

Moss et al. (2007). En rådande uppfattning var hur väl verkligheten speglades i undervisningen med IST. 

Läraren kunde visa exakt var ett land låg eller hur en cellkärna i en växtcell såg ut. Intill växtcellen kunde 

läraren rita pilar och skriva ut namn eller benämningar. Eleverna hade under sådana omständigheter lättare 

att fokusera och lättare att följa med i det resonemang som läraren förde. Följde eleverna resonemanget 

hade de ett större självförtroende i att svara på frågor, ställa frågor och de kände även en större delaktighet 

i lektionen. Skulle en lärare rita upp en karta eller cell på en vanlig whiteboard får eleven inte se verklighet-

en utan endast en snabb, slarvig bild av hur den ungefär ser ut. Eleven kan tappa verklighetsförankringen 

eller inte förstå vad läraren försöker att förklara. Att vara lärare, innebär att man bör vara pedagogisk, man 

bör vara tydlig. Att använda IST kan vara en hjälp till att tydligt kommunicera resonemang och kunskap. I 

Slay, Siebörger, & Hodgkinson-Williams (2008) forskningsrapport från Sydafrika kommer de fram till att 

eleverna tycker att projektorn var den viktigaste delen i IST–användningen och att skriv – och touchfunkt-

ionen inte fyllde ett lika stort behov. I min studie menade eleverna att projektorn används i en större ut-

sträckning än IST men att det nödvändigtvis inte berodde på att skriv- och touchfunktionen inte behöv-

des, snarare ett bristande intresse eller okunskap hos lärarna.  

Wood & Ashfield, (2008) menar att ett för högt tempo och en genomgång som är förberedd i minsta de-

talj leder till att eleverna inte känner sig delaktiga. Elev 6 i denna studie upplever att det går för snabbt när 

hennes lärare använder helt färdiga slides i undervisningen, hon menar att läraren bara ”rabblar” på. Det 

finns alltså en risk att eleverna känner sig förbisedda av lärarna när allting är förberett och de inte får delta 

i undervisningen utan endast ses om åskådare. I LPF 94 (Skolverket, 2011a) står det att undervisningen ska 

ske i sådana former att eleverna känner sig delaktiga. IST kan hjälpa lärare och elev med att strukturera 

upp undervisningen. Att läraren exempelvis förbereder slides med rubriker som han sedan för anteckning-

ar och pratar omkring. Färdiga rubriker hjälper eleverna att organisera sina egna anteckningar. Genom att 

som lärare skriva och agera under lektionens gång, undvika helt färdiga slides och istället diskutera lektion-

ens innehåll med eleverna underlättar läraren för deras lärande.  

Att eleverna upplever en lektion mer effektiv beror på flera faktorer: funktionen att läraren slipper sudda, 

att läraren har lektionen förberedd med slides och det finns färdiga verktyg så att användaren inte behöver 

måla för hand. De färdiga verktygen används exempelvis när läraren ska använda ett rutnät, rita en graf 

eller redovisa ett förlopp, de drar då bara in dem i sliden från verktygslådan i mjukvaran något som 

Gustafson (2009a, 2009b) också tar upp. Den förhöjda hastigheten i lektionen kunde också bero på att 

IST sammanfogar en rad olika medier och funktioner till en enhet. Elev 3 uttrycker sig så här: 
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Men det är ju så att man kan gå in och göra andra saker. På en whiteboard kan du bara skriva, här kan du 

använda miniräknaren, gå ut på internet, i och med att datorn är uppkopplad hela tiden. Och då kan du göra 

andra saker också. Det är ju rätt bra (Elev 3).  

Läraren kan snabbt följa upp en diskussion på internet för att sedan återgå till där han antecknade sist. 

Läraren tillåts bläddra mellan tidigare slides och använda virtuella hjälpmedel för att förtydliga det han vill 

säga. 

I bakgrundskapitlet har tidigare forskning funnit att elever tycker det är viktigt att de får vara med och an-

vända tavlan (Levy, 2002). Dessa studier hade sitt fokus på tidigare skolår och inte gymnasiet vilket kanske 

förklarar det resultat som jag fick i studien. Eleverna fick använda tavlan men upplevde det inte som så 

viktigt att få göra det. En elev tyckte det var skönt att sitta ned och undgå att gå fram medan en annan elev 

kände sig lite rädd för tekniken, vilket för de båda var skäl nog till att inte vilja använda IST. Det är skill-

nad på barn och tonåringar, barn har ett större behov att få röra på sig, känna och rita. I de tidigare åldrar-

na behöver barnen få känna delaktighet i IST medan på gymnasiet skulle det kunna vara viktigare för ele-

verna att känna sig delaktiga i det som undervisningen handlar om. IST tydliggör samspelet mellan lärare 

och elev. Läraren behöver inte längre gömma sig bakom en dataskärm för att visa något från projektorn 

utan tillåts ta plats längst fram i klassrummet samtidigt som läraren byter slides och visar bilder. Eleverna 

uppskattar den interaktionen som uppstår då läraren fokuserar på dem i stället för på datorn. 

Det är svårt att dra några slutsatser från den här studien huruvida det finns några ämnen som elever upp-

fattar som väl anpassade till IST. Eleverna uttrycker två uppfattningar där den ena står för ämnen där bil-

der och ett visuellt lärande krävs, exempelvis naturkunskap, geografi och matematik. Den andra uppfatt-

ningen menar att de ämnen där man antecknar mycket passar väl till undervisning med IST, exempelvis 

matematik, fysik och elämnen. Två ämnen som inte någon av uppfattningarna ansåg som väl anpassade till 

IST var svenska och engelska. Torrf & Tirotta (2010); Wall, Higgins & Smith (2005) och Moss et al. (2007) 

menar alla tre att IST är bäst anpassat för ämnen som matematik och naturvetenskapliga ämnen. Någon 

sådan slutsats kan jag inte dra ur denna studie då det inte gått att finna tydliga beskrivningskategorier för 

sådana uppfattningar. Ett problem kan ha varit att eleverna endast haft undervisning i ett ämne vilket har 

försvårat för dem att se hur IST kan användas i de övriga ämnena. 

6.1 Metoddiskussion 

Den fenomenografiska forskningsansatsen söker efter en variation av uppfattningar som finns kring ett 

objekt. Den här uppsatsen har sökt efter elevers uppfattningar av IST som undervisningsstöd och om ele-

verna uppfattar något specifikt skolämne där IST är mer passande än andra ämnen. Under arbetets gång 

har jag förstått att det är lättare att svara på den första frågeställningen. Alla elever som någon gång fått 

undervisning med hjälp av IST har en uppfattning om hur det är. Eleverna delade med sig av de erfaren-

heter de fått då lärarna använt sig av IST. Man kunde tydligt se att elever som studerade på samma skola 

hade en mer likartad uppfattning av IST än vad elever vid olika skolor hade. I urvalet av elever så skulle 
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varje elev ha minst en lärare som regelbundet undervisade i IST. I nästan samtliga fall av elever hade de 

just bara en lärare som regelbundet använde IST. I de övriga ämnena användes det ibland, men de lärarna 

upplevdes som osäkra och ovilliga att använda tekniken. Således är varje elev präglad av bara en lärares 

arbete med IST. Detta kan vara ett problem då eleven inte kan se utanför den ram som läraren med IST 

har byggt upp. Det blev väldigt konkret då de skulle svara på frågan om vilket ämne IST var bäst anpassat 

för. I samtliga fall uppfattade eleverna de ämnen som deras respektive lärare undervisade i som bäst an-

passat för IST. Eleverna kunde inte se tydliga användningsområden i ämnen där IST ej användes. Det har 

därför varit mycket svårt att dra några slutsatser om väl anpassade ämnen. Eleverna från respektive skola 

hade någorlunda lika uppfattning medan uppfattningarna mellan skolorna talade emot varandra. Vad ele-

verna ser som ett väl anpassat ämne beror helt på hur deras lärare har använt sig av tavlan. För ett mer 

signifikant resultat bör man göra en kvantitativ studie, alternativt en större kvalitativ studie med ett urval 

elever som fått undervisning med IST på olika sätt och i olika ämnen.  

När man intervjuar elever så bör man vara förberedd på att alla inte är så talföra. Jag kunde ibland uppleva 

en svårighet att få eleven att prata öppet om uppfattningar och erfarenheter av IST. Det kunde ibland 

kännas som att man ställde ledande frågor för att få igång ett samtal. Andra elever var så pratglada att de 

pratade utanför ämnet. För att göra den här studien ännu bättre kunde ett bredare urval av elever från fler 

skolor och fler lärare ha gjorts. En annan svårighet, relaterat till fenomenografin, är att det ibland kan upp-

levas svårt att inte söka en uppfattning utan att man får kontrollera att man letar efter olika uppfattningar 

av ett fenomen. Man vill gärna komma fram till en gemensam uppfattning som gäller alla, men då får man 

söka sig mot någon annan metod.  

Då den här uppsatsen är den andra av två har jag upplevt det som svårt att börja om. Den tidigare uppsat-

sen var skriven ur ett lärarperspektiv och när man intervjuade eleverna fanns hela tiden lärarnas uppfatt-

ningar kvar i bakhuvudet. Det har varit svårt att nollställa och undgå att ställa ledande frågor som leder in 

på de områden som lärarna har gett uppfattningar av.  

6.2 Slutdiskussion 

Sammanfattningsvis finns det en positiv uppfattning av att IST används i undervisningen. Eleverna tror 

dock inte att IST påverkar deras studieresultat och IST kan ibland upplevas som något överflödigt. En del 

elever upplever att det hade gått lika bra utan att använda dem. Något som frustrerar eleverna är att lärar-

na inte använder tavlorna i den utsträckning som det finns möjlighet till. Eleverna tror att det beror på 

bristande intresse och okunskap hos lärarna och de menar att det inte är nödvändigt att köpa IST till alla 

klassrum om det ändå inte används. Eleverna ger uttryck för att IST kan effektivisera undervisningen och 

att det är en god hjälp när lärare ska vara tydliga och förklara något på ett visuellt plan. Att eleverna kan ta 

del av anteckningar på intranätet upplevs också som mycket positivt. Några tydliga uppfattningar av vilka 

ämnen som IST passar bäst går ej att hitta då eleverna säger emot varandra. Eleverna har svårt att se hur 

IST kan passa till andra ämnen än de som deras lärare använder dem i. Slutligen är det svårt att avgöra hur 
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och på vilket sätt IST bidrar till elevens lärande. Den slutsats jag kan dra av den här studien är att det finns 

områden där IST är en god hjälp men något samband mellan IST och ett högre elevresultat i skolan kan 

jag inte uttala mig om då det inte undersökts specifikt. Därmed inte sagt att IST är ett onödigt lärandestöd. 

Alla positiva funktioner som eleverna har gett exempel på måste vara till någon hjälp. Lärare som förvän-

tas använda IST bör få bra utbildning i hur tekniken används och de måste vilja lära sig. IST är fortfarande 

i sin linda och om man tar det goda ur IST och förbättrar det så tror jag att IST är här för att stanna. 

6.3 Fortsatt forskning 

Att många är positivt inställda till IST råder det inga tvivel om. Det som är intressant är på vilket sätt som 

IST bidrar till vad eleverna presterar och lär sig. Då den här studien inte funnit några konkreta samband 

mellan att använda IST och ett förbättrat elevresultat kan det vara intressant att söka efter ett sådant sam-

band. Det skulle kunna ske med en resultatbaserad forskning mellan grupper som använder IST och 

grupper som inte gör det. För att finna något signifikant resultat bör en sådan forskning ske över en längre 

tid.  
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 - Intervjuguide 

Innan intervjun  

• Fråga om möjligheten för inspelning och om personen är myndig? 

• Meddela att personen i fråga kommer att vara anonym i undersökningen.  

• Meddela för den intervjuade syftet med undersökningen.  

• Var lyhörd, men också någorlunda styrande i de följdfrågor som sägs. Håll intervjun till ämnet.  

• Säg till att vi börjar med några korta bakgrundsfrågor.  

• Använd Interaktiva skrivtavlan – IST. 

Bakgrundsfakta 

• Namn, program och klass. 
• I vilka ämnen använder dina lärare den interaktiva skrivtavlan i undervisningen? 
• När var första gången du blev undervisad med hjälp av IST? 

Intervjufrågor 

• Hur är din allmänna inställning till IST som undervisningsstöd i skolan? Varför är den bra? 

• Vilka pedagogiska fördelar upplever du med IST? Jämför med den tidigare undervisningen.  

• På vilka sätt bidrar den till ditt lärande? 

• På vilka sätt har IST hjälpt dig att nå bättre resultat? 

• Vilka nackdelar kan du se i undervisningen med IST? 

• Har du upplevt en dålig lektion med IST? och varför var den dålig? 

• Hur upplever du dina lärares kunskaper i användningen av IST? 

• Hur viktigt eller oviktigt är lärares utbildning på IST? 

• Hur upplever du att din motivation förändras när IST används i undervisningen? 

• Passar IST bättre till några specifika ämnen? Vilka och varför? 

• I vilken utsträckning får du som elev använda tavlan? Vill du använda tavlan? 

• Finns det något du skulle vilja förändra i undervisningen med dessa tavlor? 

• Dessa tavlor kostar en hel del, fick ni vara delaktiga i beslutet? Har de frågat vad ni tycker om 

undervisningen med IST? Tycker du att det är värt att köpa dem? 

• Tre toppen & botten 



 

 

 

8.2 Bilaga 2 – Brev till målsman 

 
Hej  
Jag heter Johan Thörnow och jag läser till lärare på högskolan i Jönköping. Jag skriver just nu en uppsats 
om hur elever på gymnasiet uppfattar de interaktiva skrivtavlorna (Smartboards, Activboards etc) i under-
visningen. I uppsatsen har jag valt att intervjua elever på gymnasieskolor i Jönköpings kommun.  
 

• Dessa intervjuer är helt frivilliga och du som blir intervjuad har rätt avbryta när som helst.  
• Jag kommer att spela in dessa intervjuer digitalt för att sedan transkribera (skriva ned på papper) 

dem.  
• Ditt namn kommer inte att nämnas i uppsatsen. 
• Innehållet i intervjun kommer endast användas till den här undersökningen. 

 
Om du ej ännu är myndig (under 18 år) krävs godkännande från målsman för att intervjua dig. 
Ta i så fall med dig detta brev hem, visa för din målsman och be om underskrift för godkännande av in-
tervjun. Om du/ni funderar över något tveka inte att höra av dig till mig Johan Thörnow på 07******* 
eller mejl thjo0808@student.hj.se. 
 
Mvh Johan Thörnow 
 
 
 
 
 
Jag godkänner att ________________________ får bli intervjuad om dennes uppfattningar av interaktiva 
skrivtavlor i undervisningen enligt ovan. 
 
 
Ort, datum, målsmans underskrift 
 
 


