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Sammanfattning  
Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vilken effekt den interaktiva 

skrivtavlan har på elevattityder. De fyra elevattityderna som identifieras 

definierades med hjälp av Tapias (1996, 2004) arbete med Attitudes Towards 

Mathematics Instrument (ATMI), och fokuserar på vad elever tycker och känner om 

matematik.  

 

Litteraturstudien visar att elevernas attityder mot matematiken påverkas av 

användandet av en interaktiv skrivtavla i matematikundervisningen. Studien visar 

att två av fyra attityder påverkas positivt av den interaktiva skrivtavlan, en 

attityd visade otydliga effekter, och en attityd visade på en för liten effekt 

för att tillåta några slutsatser. 
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1. Inledning 

Den teknikexplosion som skett under de senaste årtionden har bidragit till stora förändringar i 

det vardagliga livet och i arbetslivet. Klassrummet är inget undantag. Ett av de tekniska 

verktyg som gjorts tillgänglig för undervisning är den interaktiva skrivtavlan (eng: interactive 

whiteboard). En interaktiv skrivtavla bidrar med alla funktioner som en vanlig skrivtavla 

erbjuder, samt mycket mer. Med skolverkets nya revideringar till läroplanen ska undervisning 

inkludera mer digitalisering och digitala verktyg än tidigare (Skolverket, 2017).  

Många genomförda studier som visar på att användandet av den interaktiva skrivtavlan har 

positiv effekt på elevers åsikter och känslor gentemot matematik. De belyser dock att effekten 

i vissa fall är liten, och att de kan vara beroende av att det är en nymodighet (Schnuck & 

Kearney, 2007; Glover et al., 2007; Slay et al., 2008). Det finns forskare som skriver att 

effekten på motivation kan bibehållas över tid om läraren är förtrogen i användandet av den 

interaktiva skrivtavlan (Schnuck & Kearney, 2007; Glover et al., 2007). Schuck och Kearney 

(2007) benämner också den interaktiva skrivtavlan som ett icke-störande verktyg (eng: non-

disruptive tool), alltså att den inte påverkar undervisningen negativt. 

Problemet med många studier producerade innan 2010 är att de är genomförda när verktyget 

interaktiv skrivtavla var nytt, alltså där nymodighetsfaktorn fortfarande är relevant. Med 

grund i detta kommer denna studie genomföras med syfte att undersöka vad litteratur från 

2010 och framåt skriver angående hur den interaktiva skrivtavlans användning i 

matematikundervisning påverkar elevers attityder gentemot matematik.  
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1.1 Bakgrund 

Mycket av den forskning som genomfördes när den interaktiva skrivtavlan var ny hade 

fokus på elevers provresultat och inte inställning. Resultaten av dessa studier visade ofta att 

elevers prestation inom matematiken inte påverkades märkbart av den interaktiva skrivtavlan 

(Glover et al., 2007; Slay et al., 2008). Efter flera år av studier med provresultatfokus som 

visade att en IST har liten eller ingen effekt skiftades fokus mot en mer inställningsinriktad 

forskning.  

År 2010 genomförde DiGregorio och Sobel-Lojeskis en litteraturstudie vid namn ”The effects 

of interactive whiteboards on student performance and learning: A literature review”. I 

studien undersöks den eventuella effekten som den interaktiva skrivtavlan (IST) har på antal 

olika attityder, så som elevers uppfattning av användandet av IST i undervisning, motivation, 

deltagande, lärande pedagogik samt framgång (resultat). Studien tar dessa attityder och 

förklarar dem med hjälp av flera kontextfaktorer, exempelvis skolkultur eller lärarens tid och 

självförtroende. Slutsatsen som DiGregorio och Sobel-Lojeski (2010) drar är: Trots att IST i 

allmänhet betraktas positivt och verkar ha positivt påverkan på flera olika uppfattningar som 

eleverna har om undervisningen, är studierna som ligger i grund för detta inte tillräckligt 

långsiktiga för att med god säkerhet kunna utesluta att påverkan beror på nymodighetsfaktorn 

(eng: novelty factor).  

Det har nu gått åtta år sedan DiGregorio och Sobel-Lojeski (2010) genomförde sin 

litteraturstudie. Detta innebär att eventuella positiva utslag på elevattityder inte enbart kan 

avskrivas med nymodighetsfaktorn, då verktyget interaktiv skrivtavla inte längre är nytt. Att 

ta in ett tekniskt verktyg som en IST i ett klassrum kommer inte att vara en lika stor 

förändring 2018 som det var 2008, då eleverna är vana att använda teknik som är mer 

avancerad än en IST i sin egen vardag. 

Under litteratursökningsprocessen fann författaren ett återkommande tema. Flera av de 

artiklar som skumlästes i urvalsprocessen använde sig av, ATMI, eller ”Attitudes towards 

mathematics instrument” (Tapia 1996, 2004). Detta instrument är en enkät som beskrivs mer 

detaljerat i avsnitt 4.1, men instrumentet är designat för att mäta hur eleverna känner för 

matematiken i fyra faktorer, även kallade elevattityder. Elevattityderna kommer tillsammans 

med DiGregorio och Sobel-Lojeskis (2010) studie ligga som grund för resten av denna 

litteraturstudie. 
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1.1.1 Centrala begrepp 

En interaktiv skrivtavla (eng: interactive whiteboard) eller IST (eng: IWB) är ett tekniskt 

verktyg som beskrivs som ”En stor touchscreen som fungerar genom att koppla den till en 

dator som projicerar bilden med hjälp av en projektor (Chen, Chiang & Lin 2013). Det finns 

dock IST som inte använder sig av tryck utan av radiovågor för att projicera muspekarens 

position. En IST har alla funktioner som en vanlig skrivtavla har, men också funktioner som 

återfinns hos blädderblock, videospelare, och overheadmaskiner. Den kan spegla innehållet 

från en dator, mobiltelefon, eller surfplatta (Schnuck & Kearney, 2007). 

 

Nymodighetsfaktor är ett begrepp som översatt till engelska är ”novelty factor”. I studiens 

sammanhang används begreppet för att beskriva att någonting sker på grund av att det är nytt, 

och därför spännande.  

 

Elevattityder: Denna studie kommer att behandla uppfattningar som elever kan ha om 

matematik. Detta kommer som samlingsnamn kallas elevattityder. Dessa förklaras mer 

detaljerat i avsnitt 4.1, då definitionerna bygger på resultatet av litteratursökningsprocessen. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

DiGregorio och Sobel-Lojeskis (2010) litteraturstudie undersöker den interaktiva 

skrivtavlans effekt på elevers resultat och lärande. I studien efterfrågas mer långsiktig 

forskning av effekten IST har i matematikundervisningen som fokuserar på annat än bara 

elevernas resultat, samt som sker när verktyget inte längre är nytt. 

Syftet med studien blir därför att undersöka vilka effekter en IST kan ha på elevers åsikter och 

inställningar till matematik. 

 

1.2.1 Frågeställning: 

 

1. Vilka effekter har användning av IST i undervisningen på elevernas attityder till 

matematik?  
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2. Metod 

Detta avsnitt klargör hur litteratursökningsprocessen gått till, hur den har avgränsats och 

varför, samt hur författaren har valt den litteratur som betraktats som relevant.  

2.1 Litteratursökning 

 Då detta är en litteraturstudie måste tillvägagångssättet för sökandet och urvalet av all 

litteratur redovisas, med bland annat sökord, sökmotorer, och avgränsningar tydligt angivna.  

Alla sökningar har genomförts med engelska sökord. Att svenska sökord uteslutits beror på en 

trend svenska artiklar följer där de inkluderar engelska sökord utöver de svenska. Detta leder 

till att en sökning med engelska sökord ger träffar på svenska artiklar och engelska, vilket gör 

svenska sökord överflödiga. De databaser som använts för sökprocessen är primärt ERIC 

(Education Resources Information Center), och Unisearch. En asterisk (*) vid slutet av ett 

ord innebär att olika böjningar av orden inkluderas i sökningen, exempelvis Effect* får även 

träffar på Effects. Alla sökningar har genomförts på artiklar som är peer-reviewed och från år 

2010 och framåt. Tidsrestriktionen finns för att litteraturen som behandlas inte ska ha 

behandlats av DiGregorio och Sobel-Lojeski (2010). 

I tabell 1 redovisas databas, sökord, antal träffar och antal utvalda artiklar med de 

sökorden.   

Databas Sökord Antal träffar Antal utvalda 

ERIC Interactive 

Whiteboard* 

324 0 

ERIC IWB*  172 1 

ERIC IWB* Effect* 39 1  

ERIC  Interactive 

Whiteboard* 

Motivation* 

26 2  
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Unisearch Interactive 

whiteboard 

8,065 0 

Unisearch Interactive 

whiteboard, math 

1,114 0 

Unisearch Interactive 

whiteboard, math, 

effect,   

222 0 

Unisearch Interactive 

whiteboard, math, 

effect, (avgränsning 

år 2010-nu, 

“mathematics 

education” 

21 3*  

   

Urvalet av artiklar gjordes utefter rådande frågeställning. Artiklar vars abstract ansågs 

behandla frågeställningen sparades och sammanfattades i egen text av författaren. En artikel 

ansågs behandla frågeställningen då den över tid mätt elevers inställning till undervisning 

med IST inom matematik eller då den nämner effekter på elevattityder och/eller resultat. 

Som resultat av litteratursökningen valdes fem artiklar ut för analys. En sjätte artikel togs 

fram med hjälp av ett snöbollsurval (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Efter 

att ha behandlat de flesta av artiklarna hade en intressant källa använts i dem, och med hjälp 

av referenslistor återfanns denna artikel och valdes ut för analys. 

Alla sex artiklar har kvalitetsgranskats med hjälp av ”Granskningsmall för kvantitativa 

artiklar med kvasi-experimentella studier (ej RCT) som finns i bilaga (Wengström & 

Forsberg, 2013). 

2.1.1 Avgränsningar 

Denna litteraturstudie genomförs med DiGregorio och Sobel-Lojeskis (2010) litteraturstudie 

som bakgrund för hela arbetet. Eftersom att den studien genomfördes med litteratur 

producerad fram till år 2010, kommer denna litteraturstudie inte att behandla någon forskning 

som är gjord innan år 2010. Detta med syfte att inte producera samma studie som redan 

genomförts, samt för att få en aktuell bild av hur IST påverkar eleverna. 
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De artiklar valts ut till denna studie är alla producerade i I-land (Amerika, Nederländerna, och 

Turkiet) där IST är ett vanligt förekommande i skolsammanhang. 

 

Alla sökningar som är genomförda på olika databaser har haft som krav att artiklarna ska vara 

peer-reviewed, de ska behandla IST ur ett matematiskt perspektiv (det tas alltså inte med 

studier som behandlar IST effekt på motivation i utbildning i allmänhet eller inom andra 

ämnen än matematik), och alla artiklar ska vara publicerade år 2010 eller senare. 

2.1.2 Formatvariation 

Ett vanligt upplägg av en konsumtionsuppsats är att först beskriva metod, inklusive analys, 

och sedan resultat. Författaren har valt att frångå detta format och istället separera metod och 

analys med ett avsnitt 3 som är titulerat ”litteraturöversikt”. Argumenten för denna ändring är 

att litteraturöversikten ger läsarna större möjlighet att sätta sig in i den litteratur som 

behandlas, så att de lättare ska kunna förstå både analys och resultat. Utöver detta behövs 

litteraturöversikten som underlag för avsnitt 6.2, diskussion av litteraturens metoder, där 

resultatet problematiseras med grund i vad som står i litteraturöversikten, avsnitt 3.  
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3. Litteraturöversikt 

I detta avsnitt sammanfattas de sex artiklar som behandlas i denna litteraturstudie. 

Sammanfattningarna innehåller författaren/författarnas frågeställning, metod, och en 

kortfattad sammanställning av resultat. 

3.1 ”Interactive whiteboard and virtual learning environment combined: 

effects on mathematics education” (Heemskerk, Kuipert, & Meijer, 2014) 

Hur påverkar introducerandet av en IST och VLE elevresultat över ett års tid, och hur 

påverkar det elevers motivation över tre års tid? Det är en av frågorna som författarna 

undersöker. 

Heemskerk, Kuipert, & Meijer har under loppet av tre år utsatt tre grupper för olika mycket 

undervisning med hjälp av en IST. Utöver detta har de även introducerat en virtuell 

lärandemiljö (eng: Virtual Learning Environment) under samma tidsperiod. Detta är dock inte 

relevant för denna litteraturstudie och kommer bortses ifrån. 

Anledningen till att de tre grupperna har haft olika mycket tid beror på brist på 

tillgänglighet till IST. Författarna observerade lärare och deras elevgrupper över tre års tid, 

men lärarna hade inte lika mycket tillgång till IST varje läsår. Därför skapades dessa tre 

grupper som berodde på vilken lärare eleverna hade. Dessa grupper beskrivs av författarna 

som: 

 Grupp 1 deltog i matematiklektioner med IST approximativt en tredjedel eller mindre 

av gångerna under treårsperioden. (Ibland) 

 Grupp 2 deltog i matematiklektioner med IST approximativt två tredjedelar eller 

mindre, men mer än en tredjedel av gångerna under treårsperioden. (Frekvent) 

 Grupp 3 deltog i matematiklektioner med IST approximativt varje lektion, men mer än 

två tredjedelar av gångerna under treårsperioden. (Alltid) 

 Grupp 4 deltog aldrig i matematiklektioner med IST. (Aldrig) 

Det var från börjar tänkt att dessa fyra grupper, 1, 2, 3 och 4, skulle jämföras 

resultatmässigt under första året. Endast två elevgrupper kunde dock jämföras med varandra, 

och det var primärt bristen på IST som låg till grund för detta. För att två elevgrupper skulle 

kunna jämföras behövde de tillhöra olika IST grupper (1, 2, eller 3), och de behövde skriva 
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liknande prov. Eftersom att IST användandet var beroende av lärarna hade alla elevgrupper i 

grupp 1, 2 och 3 respektive internt samma lärare.  

De första elevgrupperna som jämfördes tillhörde grupp 1 (N=25, N är gruppstorlek) och 

grupp 3 (N=26). Grupperna hade 11 jämförbara prov. 

De andra elevgrupperna som jämfördes tillhörde grupp 1 (N=34) och grupp 4 (N=16). 

Grupperna hade 8 identiska prov. 

Resultaten av de fem enkäterna delas in faktorsvis och gruppvis. Endast grupp 1, 2, och 3 

representeras i resultaten, då grupp 4 enbart används som kontrollgrupp vid ett tillfälle.  

Heemskerk et al. (2014) fann fyra faktorer av ”motivation”, som de kallar ansträngning 

(eng: effort), ångest (eng: anxiety), nöje (eng: pleasure), och relevans (eng: relevance). 

Heemskerk et al. (2014) fann att dessa fyra faktorer inte förändrades i linje med varandra. Vid 

tidpunkter då exempelvis ”effort” ökade i samtliga grupper så följde inte de andra tre faktorer 

med i den förändringen. Inte heller internt inom faktorerna följde grupp 1, 2 och 3, snitt 

varandra vid all tid, vilket gjorde det svårt att dra kompletta slutsatser om IST påverkan på 

dessa faktorer, och motivation som helhet.  

 

3.2 ”Learning Mathematics with Interactive Whiteboards and Computer-

Based Graphing Utility” (Erbas, Ince, & Kaya, 2015) 

Som följd av ett projekt som kallas FATIH har en stor del av alla undervisningsplatser i 

Turkiet tillgång till tekniska hjälpmedel så som IST för att kunna undersöka effekterna de har 

på undervisning.  

Syftet med denna studie är att jämföra elevers resultat och attityder när de undervisas med 

hjälp av IST, gentemot elever som undervisas på traditionellt vis, utan IST. Resultaten mättes 

med hjälp av GAT (Graphing achievement test), och attityderna mättes med hjälp av 

instrumenten ATMI (Attitudes toward Mathematics Instrument), och ATTI (Attititudes 

toward Technology Instrument).  

Studien är utförd på studenter som studerar på helgskolor (Dershanes) inför Turkiets 

motsvarighet till högskoleprovet och är speciellt inriktat på transformation mellan ekvation, 

tabell och graf. 65 elever medverkar i studien, 31 i den experimentella gruppen och 34 

kontrollgruppen. Åldern skiftar mellan 18 till 20 år, och kontrollgruppen och den 

experimentella gruppen studerar på två skilda dershanes. Trots detta undervisades båda 

grupper av samma lärare för att säkerställa att innehållet var samma för båda grupperna. 



9 

 

Författarna har valt grupperna beroende på snittbetygen från gymnasietiden, betyget de 

fick på tidigare års högskoleprov, samt socioekonomisk status. Ingen av de elever som deltar 

sticker ut i varken betyg eller socioekonomisk status. 

Utförandet är indelat i tre delar, ett pre-test, post-test och ett senarelagt post-test. Utöver 

testen delades attitydinstrumenten ut tillsammans med pre-testet och i slutet av studien. Det 

framkommer inte om detta är vid post-testet eller det senarelagda post-testet.  

Resultatdelen av studien jämför resultaten av elevernas GAT-poäng. Båda gruppernas pre-

test poäng ligger inom fem procentenheter av varandra, där den experimentella gruppen visar 

bäst resultat. När de jämför post-test resultaten och den senarelagda post-test resultaten syns 

det dock att poängen nu är >20 procentenheter från varandra, där den experimentella gruppen 

fortfarande visar bäst resultat. Erbas, Ince, och Kaya (2015) drar dock inte slutsatsen att IST 

har en signifikant påverkan på elevresultat. Detta förklarar de med att eleverna i IST gruppen, 

som ett resultat av smidigheten av de grafiska verktygen tillgängliga på en IST, fått mer tid att 

arbeta och diskutera än kontrollgruppen. De kan alltså inte utesluta att kontrollgruppen skulle 

uppnått samma resultat givna samma praktiska arbetstid.  

ATMI resultaten visar en tydlig och signifikant ökning från pre-testet till post-testet eller 

det senarelagda post-testet. De publicerar bara förändringen i attityder för den experimentella 

gruppen. 

3.3 ”Interactive whiteboards produce small gains in elementary students’ 
self-reported motivation in mathematics” (Torff & Tirotta, 2010) 

Denna Amerikanska undersökning har som syfte att ta reda på om undervisning med hjälp 

av en IST påverkar elevmotivationen hos mellan och högstadieelever.  

Torff och Tirotta (2010) har i ett av New Yorks skoldistrikt genomfört en studie som omfattar 

773 elever och 32 lärare.  

Distriktet hade installerat IST i alla klassrum på samtliga skolor tre år innan studiens 

genomförande. Utöver detta hade träningsprogram genomförts med lärarkåren i användandet 

av IST. Som konsekvens av detta anser Torff och Tirotta (2010) att det som DiGregorio och 

Sobel-Lojeskis (2010) kallar för novelty factor ej bör interferera med resultatet på 

motivationen, och namger detta som en av huvudfaktorerna till varför studien genomfördes på 

denna plats. 

Studien genomfördes med en kontrollgrupp (N=315) och en experimentell grupp (N=458). 

Gruppernas storlek är en konsekvens av lärarnas användande av IST i sin undervisning. Innan 
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studien genomfördes fick alla involverade lärare svara på en enkät. Där fick de svara på en 

fråga angående hur mycket de använder IST i sin undervisning på en skala 1-4, där 1 var 

”ingenting alls” och 4 var ”väldigt mycket”. De som svarade 1-2 blev kontrollgruppen och de 

som svarade 3-4 blev den experimentella gruppen. 

Efter behandligen fick både elever och lärare svara på en varsin enkät med fem respektive 

fyra frågor.  

3.4 ”The Effect of the Interactive Functions of Whiteboards on Elementary 

Students’ Learning” (Lou & Yang, 2016) 

Luo och Yang har i sin studie från 2016 undersökt olika användarnivåer av IST i 

matematikklassrummet, och hur dessa påverkar elever. Studien omfattar fyra grundskolor och 

577 elever där 24 gick i fjärde klass, 259 i femte klass och 271 i sjätte klass. Av de som 

svarade hade 405 elever använt IST och 149 elever hade inte använt IST. 

Eleverna svarade på två enkäter, som båda använde sig av en femnivås Likert-skala. Den 

första enkäten var designad för att avgöra lärarens nivå vid användandet av IST i 

undervisningen. Svaren kunde korrelera med två faktorer, grundläggande användarnivå och 

avancerad användarnivå. Utifrån dessa två faktorer kunde 5 olika användartyper urskiljas, där 

två hamnade i den grundläggande användarnivån, två i den avancerade användarnivån, och 

den sista innebar inget meningsfullt användande (Whiteboard substitute stage).  

Den andra enkäten var designad för att mäta hur elevers lärandeattityder påverkas av 

användandet av IST i matematikundervisningen. Enkäten består av 15 påståenden i form av 

frågor med Likert-skalan 1-5, där 1 är starkt motsätter sig, 3 är neutralt, och 5 är starkt 

medhåll.  

I resultatet presenteras den experimentella gruppens snittpoäng för varje faktor mot 

kontrollgruppens svar. En koppling mellan grundläggande/avancerad användning och de tre 

lärandeattityderna visas också med hjälp av den statistiska metoden path analysis 

(översättning saknas).  

3.5 “Examining students’ attitudes and views towards usage an interactive 

whiteboard in mathematics lessons” (Tataroğlu & Erduran, Examining 

students’ attitudes and views towards usage an interactive whiteboard in 
mathematics lessons, 2010) 

Tataroğlu och Erduran (2010) genomförde en studie som undersökte elevers attityder till 

IST användande i matematikklassrummet. För denna studie utvecklades en enkät, ASTIWMC 
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(Attitude scale towards interactive whiteboard in mathematics classes). Författarna använde 

sig även av intervju med ett antal elever för att komplettera sitt data. 

Studien utfördes i Turkiet på elever i tiondeklass, vilket motsvarar första året på gymnasiet 

i Sverige. En förstudie gjordes på 141 elever, också på gymnasienivå, för att konstruera 

ASTIWMC verktyget. 29 frågor testades, och efter faktor analys och beräkning av Cronbach 

alfat reducerades detta till 22 frågor. 

I huvudstudien deltog 60 elever under loppet av 5 veckor. Eleverna hade tre lektioner 

matematik med IST i veckan i området kvadratiska ekvationer. Området valdes på grund av 

möjligheten till visuella förklaringsmetoder. Efter behandlingen fick eleverna enkäten med 22 

frågor och svarade på en 5-skalig Likert-skala, där 1 var stark motsätter sig, 3 var neutralt, och 

5 var starkt medhåll.  

Tataroğlu & Erduran (2010) fann att medelpoängen över alla 22 frågor var 3.04, men 

poängterar att varje fråga hade minst 23.3% av eleverna som svarade obestämt (ej angivit 

svar). De poängterar att resultatet kan ha sett annorlunda ut om dessa 23.3% hade svarat med 

ett annat alternativ än obestämt. 

 

 

3.6 “Effectiveness of SMART Board Use in the Teaching and Learning of 

Statistics” (May, 2014) 

May (2014) har genomfört en studie för att ta reda på hur effektivt det är att lära ut statistik 

med hjälp av IST. 41 studenter på ett tvåårigt collage i New York deltog i studien som 

sträckte sig över en termin. Studenterna blev indelade i en experimentell grupp (N=23) och en 

kontroll grupp (N=18). Gruppindelningen uppkom på grund av brist på IST. Grupperna hade 

alltid lektioner samma dag, med samma lärare, och samma innehåll. 

May (2014) använde experimentell och kontrollgruppen för att jämföra resultat i slutet av 

terminen. Då detta inte är syftet med författarens litteraturstudie lämnas den sektionen ute. 

Den experimentella gruppen fick svara på en enkät i slutet av kursen vars fokus var att 

utforska elevernas uppfattning om effekterna IST:n hade haft på undervisningen. Enkäten 

använde sig av en fem-skalig Likert-skala, där 1 var starkt motsätter sig, 3 var neutralt, och 5 

var starkt medhåll. Frågorna hade tillsammans ett medelvärde på 4.42.  
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4. Analys 

4.1 ”The Attitudes toward Mathematics Instrument” Tapia (1996) 

För att kunna sortera och jämföra resultaten i den litteraturen som behandlas i denna 

litteraturstudie behövs ett analyseringsverktyg. Under sökprocessen erhölls, ATMI, ”Attitudes 

toward Mathematics Instrument”. Detta är ett instrument utvecklat av Tapia år 1996 och som 

reviderats i senare studier av samma författarinna.  

Syftet med instrumentet är att ge lärare och/eller forskare en möjlighet att mäta elevers 

självuppfattade attityd gentemot matematik som ämne i en skolmiljö. De faktorerna Tapia 

(1996) fann som påverkar elevers attityd gentemot matematik var: 

1. Elevens trygghetskänsla: Faktorn är designad för att mäta elevens självförtroende och 

självuppfattning i förhållande till deras prestation inom matematik. Den tar även 

hänsyn till elevers känsla av ångest och konsekvenserna av dessa känslor. 

2. Matematikens värde: Faktorn är designad för att mäta elevens uppfattning om 

användbarheten, relevansen och värdet av matematik i deras liv just nu och i 

framtiden. 

3. Motivation: Faktorn är designad för att mäta elevens intresse av matematik och lust att 

vidareutbilda sig inom matematik. 

4. Glädje av matematik: Faktorn är designad för att mäta den nivå elever uppskattar att 

arbeta med matematik och vara på matematiklektioner.  

Instrumentet använder sig av en Likert skala (1-5) för svaren, 1 för stark motsättning och 5 

för starkt medhåll.  

 
Exempel på frågor kopplade till dessa elevattityder är (numrerade efter dess plats i 
orginalenkäten, och på engelska): 

Elevens trygghetskänsla: 

11. Att studera matematik får mig att känna nervositet 

14. Jag är alltid under press under matematiklektioner 

19. Jag kan lösa matematiska problem utan stor svårighet 

Matematikens värde: 

5. Matematik är viktigt i vardagslivet 
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6. Matematik är ett av de viktigaste ämnena som personer kan studera 

7. Gymnasiematematik är mycket hjälpsamt oavsett vad jag väljer att studera 

Glädje av matematik: 

25. Jag har oftast uppskattat att studera matematik i skolan 

26. Matematik är trist och tråkigt 

31. Jag är gladare på matematiklektionerna än på någon annan lektion 

Motivation: 

29. Jag skulle vilja undvika matematik på universitetet 

33. Jag är villig att studera mer matematik än det som krävs av mig 

34. Jag planerar att studera så mycket matematik jag kan under min utbildning 

 

I bilaga 1 finns frågeenkäten med alla 40 testfrågor.  

4.2 Analysmetod 

Metoden som används för att analysera den utvalda litteraturen bygger på det arbete Tapia 

(1996, 2004) gjort, specifikt ATMI. När en artikel valts ut betraktas dess 

informationsinsamlingsprocess. Det visade sig efter artiklarna lästs att alla artiklar har förlitat 

sig på kvantitativ data, och insamlingsmetoderna har varit identiska, enkäter med 5-skaliga 

Likert skalor. Detta innebär att den statistiska metoden faktoranalys, alltså information om 

vilka frågor som testat vilken faktor, varit viktig i analysprocessen. Eftersom alla artiklar har 

använt kvantitativ data så har siffervärden på effekt jämförts mellan artiklarna. Varje artikels 

enkäter har undersökts, både frågornas utformande och eventuell faktoranalys. Frågorna och 

faktoranalysens resultat har sedan jämförts med ATMI frågorna och faktorerna. Om en 

undersökt faktor korrelerade med någon av Tapias (1996, 2004) faktorer, i antingen namn 

eller beskrivning, listades vilka frågor som påverkade den undersökta faktorn mest, OM det 

fanns en faktoranalys och frågelista tillgänglig. Dessa frågor jämfördes sedan med alla Tapias 

(1996, 2004) frågor för att se om de enligt Tapia (1996, 2004) testade samma sak. 
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Här är ett exempel på processen: 

1. I en artikel hittas en faktor ”enjoyment of mathematics” 

2. Denna faktor korrelerar med Tapias (1996, 2004) faktor glädje av matematik i namn 

3. Faktoranalys finns tillgänglig, de frågor som påverkar faktorn mest är fråga 1, 2 och 5. 

4. Fråga 1, 2 och 5 jämförs med alla 40 frågor i ATMI för att se vilka de är likadana som 

eller påminner om. 

5. Om alla frågor i ATMI påverkar samma faktor och denna, i detta fall, är glädje av 

matematik antas all information om faktorn ”enjoyment of mathematics” vara relaterat 

till glädje av matematik 

6. Om frågorna påverkar olika faktorer dras samma slutsats med den faktor som flest 

frågor påverkar 

Under analysen har ingen situation uppstått där det råder tveksamhet om vad en faktor eller 

fråga korrelerar till i ATMI. 

 

ATMI kommer att användas som instrument vid analyserandet av litteraturen. De resultaten 

som finns i litteraturen kommer att filtreras igenom instrumentet för att se vilka faktorer som 

spelat in. Eventuella enkätfrågor kommer att jämföras med de frågor som Tapia (1996, 2004) 

presenterar i ATMI. Behovet av detta instrument finns för att litteraturen inte definierar de 

begrepp resultaten bygger på likadant, utan använder sig att olika definitioner av samma 

begrepp. Denna studie kommer att använda de definitionerna som Tapia (2004) lägger fram i 

”An Instrument to Measure Mathematics Attitudes”. 

4.3 Analys av de valda artiklarna 

I detta avsnitt redogörs varje artikels koppling till Tapias (1996, 2004) ATMI. 

4.3.1  ”Interactive whiteboard and virtual learning environment combined: effects on 

mathematics education” (Heemskerk, Kuipert, & Meijer, 2014)” 

Elevernas attityder mättes med hjälp av verktyget MEQ (Mathematics experience 

questionnaire). Enkäten påminner om den tidigare nämnda ATMI och använder sig, precis 

som denna, av Likert skalan. MEQ-enkäten gavs till eleverna i början och i slutet av varje 

läsår, med undantag för sista året då enkäten enbart gavs ut en gång. Utfallet av enkäten blev 

fyra faktorer: 

 Ansträngning - Hur villiga eleverna är att arbeta med matematik utanför skolan. 

Ansträngning korrelerade med motivation (Tapia, 1996, 2004) 
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 Ångest - Hur eleven själv uppfattar sin egen förståelse under matematiklektionerna. 

Ångest korrelerade med elevens trygghetskänsla (Tapia, 1996, 2004) 

 Nöje - Hur mycket eleverna uppskattar att lösa matematiska problem. 

Nöje korrelerade med glädje av matematik (Tapia, 1996, 2004) 

 Relevans - Hur viktig eleverna anser att matematiken är för deras framtid. 

Relevans korrelerade med matematikens värde (Tapia, 1996, 2004) 

Dessa faktorer är tydligt jämförbara med de faktorer som beskrivs i ATMI (Tapia, The 

Attitudes Toward Mathematics Instrument, 1996).  

 

4.3.2 ”Learning Mathematics with Interactive Whiteboards and Computer-Based Graphing 

Utility” (Erbas, Ince, & Kaya, 2015) 

Erbas, Ince och Kaya använder sig av ATMI enkäten i sin studie. Alltså krävs ingen analys 

av frågor eller faktorer.  

4.3.3 ”Interactive whiteboards produce small gains in elementary students’ self-reported 

motivation in mathematics” 

Efter att ha analysera de frågor som eleverna tagit del av i sin enkät går det att kategorisera 

dessa med avsikt på Tapias (2004) definitioner av de fyra attitydfaktorerna som: 

 Hur mycket tycker du om matematik och hur kul har jag på matematiklektionerna? 

(Glädje av matematik) 

 Hur lätt har det varit att vara deltagande på matematiklektionerna och hur hårt har du 

arbetat på lektionerna? (Motivation) 

 Hur självsäker i din matematik har du varit? (Elevens trygghetskänsla) 

Enkäten som används har alltså frågor som berör tre av fyra attityder som undersöks i 

denna litteraturstudie. 

Utöver detta togs det hänsyn till variabler som lärarens kön, tid som praktiserande lärare, 

och utbildningsnivå (kandidat, master, master + 30 hp, master + 60 hp, doktorand). Dessa 

variabler användes för att dra slutsatser som inte är relevanta till denna litteraturstudies 

resultat. Läraren fick också en enkät som bestod av frågor som undersökte vilka effekter 

läraren ansåg att IST:n hade på eleverna under behandlingen. Den enkäten lade fokus på hur 

IST påverkar elevresultat, vilket inte berör varken syfte eller frågeställning. På grund av detta 

uteslöts den från analys. 
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4.3.4 ”The Effect of the Interactive Functions of Whiteboards on Elementary Students’ 
Learning” (Lou & Yang, 2016) 

Lou och Yang (2016) fann efter en faktoranalys att frågorna korrelerade till tre faktorer 

som de kallade: Glädje i lärandet (Enjoyment of learning), Användbarheten av IST 

(Usefulness of IWB), och Vilja att lära sig (Willingness to learn). Efter en jämförelse mellan 

enkätfrågorna i Lou och Yangs (2016) studie och enkätfrågorna som Tapia (1996, 2004) 

utvecklat går det att jämföra faktorerna på detta vis: 

 Glädje i lärandet (Lou & Yang) – Glädje av matematik (Tapia) 

 Användbarheten av IST (Lou & Yang) – Ingen jämförelse 

 Vilja att lära sig (Lou & Yang) – Motivation (Tapia) 

Efter analys av användbarheten av IST bedöms denna faktor inte ha en korrelerande attityd 

beskriven av Tapia (1996, 2004). Lou och Yang (2016) presenterar en faktor som mäter 

elevers uppfattning om hur stort värde IST:n har i deras lärande. Matematikens värde, som är 

den attityden som liknar det Lou och Yang (2016) presenterar, skiljer sig på det viset att den 

inte är centrerad på verktyget IST och vilket värde eleverna lägger i den, utan elevens 

uppfattning om sin egen matematiska kunskap och dess värde. Lou och Yangs (2016) faktor 

fokuserar alltså på det externa värdet på verktyget medan Tapias (1996) faktor fokuserar på 

det interna värdet av elevernas kunskap. 

 

4.3.5 “Examining students’ attitudes and views towards usage an interactive whiteboard in 

mathematics lessons” (Tataroğlu & Erduran, Examining students’ attitudes and views 
towards usage an interactive whiteboard in mathematics lessons, 2010) 

Analysen av Tataroğlu och Erduran (2010, 2010b) studie skiljde sig från de fem andra 

analyserna då materialet som analyserades var på turkiska. I bilagan finns en tydlig förklaring 

på hur översättningen gått till, den kompletta översättningen av de faktorer som Tataroğlu och 

Erduran (2010, 2010b) fann genom faktoranalys, och översättning av alla frågor i enkäten.  

Genom faktoranalys fick Tataroğlu & Erduran (2010b) fram fyra faktorer, negativa 

attityder mot IST, positiva attityder mot IST, motivationshöjande effekter, och nyttigheten av 

IST och VLE.  

Efter analys av både faktorena och frågorna kunde korrelationer finnas till Tapias (1996, 

2004) attityder motivation, glädje av matematik och elevens trygghetskänsla. En stor del av 

frågorna Tataroğlu & Erduran (2010b) var som beskrivet i avsnitt 3.3.4 IST-centrerade (Luo 
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och Yang 2016). Detsamma gäller för en faktorerna som Tataroğlu och Erduran (2010b) fick 

fram genom faktoranalys.  

4.3.6 “Effectiveness of SMART Board Use in the Teaching and Learning of Statistics” (May, 

2014) 

Enkäten som analyserats har, precis som det Lou och Yang (2016) och Tataroğlu & 

Erduran (2010b) presenterade, några frågor som testar elevernas uppfattning om IST:n i sig, 

inte effekterna av den.  

Efter analys av frågorna med hjälp av ATMI (Tapia 1996, 2004) kunde faktorn motivation 

återfinnas i enkäten. 
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5. Resultat 

5.1 Effekter 

I detta avsnitt bryts innehållet i den behandlade litteraturen ner i de fyra attitydfaktorer som 

beskrivs av Tapia (1996, 2004). Målet är att på ett strukturerat vis presentera elevernas 

självuppfattade effekt på attityderna efter undervisning med IST i matematiksammanhang. 

5.1.1 Elevens trygghetskänsla 

Tre av artiklarna som analyserades beskriver förändringar i elevernas trygghetskänsla i 

matematiska sammanhang, som beskrivs av Tapia (1996, 2004) som: elevens självförtroende 

och självuppfattning i förhållande till deras prestation inom matematik. (Heemskeerk, Kuipert 

& Meijer, 2014; Torff & Tirotta, 2010; Erbas, Ince & Kaya, 2014).  

Torff och Tirotta (2010) har i sin enkät ett antal frågor som med faktoranalys kopplats till 

attityden elevens trygghetskänsla. Frågorna besvaras med hjälp av en 5-skalig Likert skala. 

Kontrollgruppen som genomgått samma utbildning som den experimentella gruppen, fast utan 

hjälp av en IST, svarar i genomsnitt på de frågor som kopplats till attityden elevens 

trygghetskänsla 0.25 poängenheter högre än kontrollgruppen. De genomsnittliga resultatet av 

alla frågor som kopplas till elevens trygghetskänsla är 3,47 respektive 3,22. Båda dessa 

resultat visar att båda elevgrupperna i denna studie i genomsnitt har en positiv bild av sin 

trygghetskänsla i matematiska sammanhang, den experimentella gruppen har dock svarat med 

högre värden i kategorin. Förutom ett större medelvärde hos den experimentella gruppen 

angående frågor om trygghetskänsla, så är också spridningen mellan svaren i den 

experimentella gruppen minder än den i kontrollgruppen, d.v.s. standardavvikelsen hos den 

experimentella gruppen är mindre än den hos kontrollgruppen. 

Heemskerk, Kuipert, och Meijer (2014) visar liknande resultat i faktorn ångest (eng: 

anxiety) som i analysen kopplades till Tapias attityd ”Elevens trygghetskänsla”. Denna faktor 

har också undersökts med hjälp av en 5-skalig Likert-skala, där en femma (starkt medhåll) 

innebär låg ångestkänsla. Elever som fått flest timmar undervisning med hjälp av IST visar 

konstant högre genomsnittsresultat på de frågor som med faktorsanalys kopplats till faktorn 

ångest än de elever som fått färre undervisninigstimmar med IST, under alla fem 

mättilfällerna. Detta gäller både om gruppen som i bild 1 benämns som always jämförs med 

gruppen som benämns som frequently, samt om gruppen always jämförs med gruppen som 

benämns sometimes.  
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Bild 1 indikerar att när gruppen som fick frekvent undervisning med IST ställs mot den 

gruppen som fick undervisning med IST ibland, så poängsätter inte gruppen som fått flest 

undervisningstimmar med IST sin tryggetskänsla högt. Alltså är inte elevens trygghetskänsla 

helt kopplad till antalet undervisningstimmar med IST. 

                                     

Bild 1 

 

Bild 1 visar den genomsnittliga poängen på frågor som kopplats till faktorn anxiety, och 

detta vid fem mättillfällen som sker terminvis. Precis som Torff och Tirottas (2010) resultat 

tyder detta på att undervisning med IST kan birdra med ökad självuppfattad självkänsla hos 

elever. Vidare indikerar bild 1 att antal undervisningstimmar med IST inte nödvändigtvis 

korrelerar med elevernas självuppfattade självkänsla. Heemskerk, Kuipert, och Meijer (2014) 

poängterar att skillnaden mellan gruppen alltid (eng: always) och ibland (eng: sometimes) är 

tydlig. Samma med alltid och frekvent (eng: frequently), men inte mellan gruppen ibland och 

frekvent. 

Det första mätvärdet samlades in i början av den första terminen, trots det verkar den redan 

följa den trenden att IST ökar elevers självuppfattade självkänsla. Anledningen till detta är att 

undervisiningen med hjälp av IST redan hade startat när den första enkäten gavs ut. Alltså 

finns det inga mätvärden som visar hur eleverna kände innan, vilket Heemskerk, Kuipert och 

Meijer (2014) påpekar.  

Den experimentella gruppen och kontrollgrupperna ändrade storlek under de tre åren som 

studien pågick. Det är oklart om det beror på bortfall eller tillkomst av elever i de klasserna 

som deltog, eller om det beror på att lärarna bytte elevgrupper. Mest sannolikt är att klasserna 

som deltagit i studien har innefattat sistaårsklasser, vilket får konsekvensen att vid minst två 

tillfällen har en grupp elever slutförst sin skoltid och en ny elevgrupp har börjat. 
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Erbas, Ince och Kaya (2014) visar inte sitt resultat faktorsvis, vilket gör det svårt att tolka hur 

de individuella attityderna påverkats. Men i resultaten finns exempel som jag känner mig 

bekväm med matematiklektioner (eng: I feel comfortable in mathematics lessons), vilket är en 

av frågorna som väger tyngst på attityden elevens trygghetskänsla enligt Tapia (1996, 2004). 

Erbas, Ince och Kaya lägger fram statistik där endast 6.3% av eleverna innan undervisningen 

med IST börjat svarar positivt på den frågan,  62.5% av alla elever gav en negativ respons och 

de sista 31.3% angav det neutrala alternativet. 

Efter den sista lektionen gav 87.5% av samma elever positiva alternativ och de resterade 

12.5% angav det neutrala alternativet.   

Erbas, Ince och Kaya (2014) belyser i sin slutsats att bristen på en kontrollgrupp i deras studie 

leder till att de inte kan utesluta att motivationsökningen beror på nymodighetsfaktorn. 

5.1.2 Matematikens värde 

Två av artiklarna som analyserades beskriver förändringar i elevernas tro om det 

matematiska värdet, som beskrivs av Tapia (1996, 2004) som: elevens uppfattning om 

användbarheten, relevansen och värdet av matematik i deras liv just nu och i framtiden. 

(Heemskerk, Kuipert & Meijer, 2014, Erbas, Ince & Kaya, 2014). Erbas, Ince och Kaya 

(2014) använder sig i sin studie av Tapias (1996) ATMI enkät. I sitt resultat visar de inget 

som tyder på att användandet as IST i matematikundervisningen förbättrar elevernas 

inställning till värdet av den matematik de lär sig, trots att medelvärdet av alla frågesvar är 

större än 3, vilket är ett positivt utslag.  

Heemskerk, Kuipert och Meijer (2014) visar även på en positiv effekt på matematikens 

värde som de benämner som relevans (eng: relevance). I sitt resultat konstaterar de att 

undervisningstid med IST har en positiv effekt på elevers uppfattning om matematikens 

värde. Vid samtliga mättillfällen är medelvärdet för gruppen som alltid undervisades med IST 

högre än båda de andra grupperna som båda har haft färre undervisningstillfällen med IST.  

När Heemskerk, Kuipert och Meijer (2014) jämför de två grupperna som undervisats med IST 

frekvent och ibland så har ingen av grupperna konsekvent högre medelvärde vid 

mättillfällena. Möjliga förklaringar för det resultatet kan vara en känsla av bristande struktur 

eller att resultaten har blivit förvrängd av nymodighetseffekten (eng: novelty factor) förklarar 

Heemskerk, Kuipert och Meijer (2014). 
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5.1.3 Motivation 

Fyra av de artiklar som analyseras beskriver förändringar i elevens självuppfattade 

motivation, som beskrivs av Tapia (1996, 2004) som: elevens intresse av matematik och lust 

att vidareutbildra sig inom matematik. (Luo & Yang, 2016; May, 2014, Heemskeerk, Kuipert 

& Meijer, 2014; Tataroğlu & Erduran, 2010) 

Luo och Yang (2016) använder sig av frågor som t.ex.  jag är villig att testa mer utmanande 

områden (eng: i am more willing to try challangeing subjects) och jag är mer villig att delta i 

diskusioner (eng: I am more willing to actively participate in discussions) för att mäta det som 

de benämnder som viljan att lära sig (eng: willingness to learn), och som efter 

analysprocessen har kopplats till Tapias (1996, 2004) attityd motivation.  

Luo och Yang (2016) fann att elever själva ansåg att de var mer motiverade att lära sig om de 

hade undervisninig med IST. Medelvärdet av svaren som bidrog till faktorn viljan att lära sig 

var 3.17, med en standardavvikelse på 0.87. Detta är ett positivt utfall då skalan som används 

är en 5-skalig Likert-skala. May (2014) kommer fram till ett liknande resultat angående 

elevernas självuppfattade motivation. Medelvärdet av de frågor som berörde attityden 

motivation var 4.41. Även här användes en 5-skalig Likert-skala. May (2014) belyser att 

resultatet kan vara missvisande då totalt sju elever inte fullföljde kursen, och därför har de 

inte heller tagit del av enkäten i slutet.  

Luo och Yang (2016) fann även i sina resultat att det fanns ytterligare faktorer som 

påverkar motivation utöver användandet av IST. Dessa faktorer var: 

 Lärarens användarnivå med IST 

 Elevernas tidigare erfarenheter med IST 

Luo och Yang (2016) kategoriserar lärarens användarnivå som grundläggande användning 

(eng: Basic/Apprentice functions) och avancerad användning (eng: Advanced/Synergetic 

functions). Genom faktoranalys visade de att en lärares användande av de grundläggande 

funktionerna bidrog mer till elevernas motivation än användandet av de avancerade 

funktionerna. Båda användningsområderna hade positiva effekter på motivationen. 

Den andra faktorn som påverkade elevernas motivation var elevernas tidigare erfarenhet med 

IST. Om en elev visste vad en IST var och hur den användes blev dessa elevers 

självuppfattade motivation mer påverkar än om de inte visste vad en IST var eller hur den 

fungerade (Luo & Yang, 2016). Detta resultat liknar en av frågeställningar som Heemskerk, 

Kuipert och Meijer (2014) ställer då de vill undersöka om mer tid med IST ökar effekten på 
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eleverna. I sitt resultat konstaterar Heemskerk, Kuipert och Meijer (2014) att påverkan på 

motivation är slumpmässig. Slutsatsen de kommer fram till när det gäller motivation, är att 

mer tid med IST inte påverkar elevernas självuppfattade motivation, varkern positivt eller 

negativt.  

Tataroğlu och Erduran (2010) får med hjälp av sin enkät ASTIWMC (Attitude Scale Towards 

Interactive Whiteboard in Mathematics Classes) fram ett resultat som skiljer sig från de tre 

föregående artiklar som behandlar motivation. Enkäten använder sig av en 5-skalig Likert 

skala mellan 1-5, och efter analys av verktyget ASTIWMC, där sju frågor korrelerade med 

Tapias (1996, 2004) definition av motivation, var medelvärdet av dessa sju frågor 2,91. 2,91 

antyder en negativ effekt på elevernas självuppfattade motivation.  

Tataroğlu och Erduran (2010) presenterar två möjlig anledningar som de anser kan föklara 

resultaten. Under de fem veckor som studien genomfördes utnyttjades IST på 3 av 4 lektioner 

varje vecka. Då detta var första gången eleverna introducerades till IST anser Tataroğlu och 

Erduran (2010) att eleverna uppfattade den som påträngande i undervisningen. De hade svårt 

att separera vad som var en funktion av IST och vad som var faktiskt lektionsmaterial. En 

sådan förklaring stämmer in i vad Luo och Yang (2016) fann i sin studie angående elevens 

erfarenshet med IST och effekten IST har på motivation. 

Den andra förklaringen är att undervisningen med IST genomfördes i skolans laborationssalar 

vilket var en okänd miljö för eleverna. Förutom miljön så var även läraren i studien en av 

författarna, och inte elevernas ordinarie lärare.  

Både Tataroğlu och Erdurans (2010) och Luo och Yangs (2016) resultat står i strid med 

nymodighetseffekten (eng: novelty factor) där en elev utan erfarenhet blir mer påverkad av 

introducerandet av ny teknik än en elev som redan har erfarenhet med den. Tataroğlu & 

Erdurans (2010) påpekar att detta kan ha haft en effekt på utfallet av studien 

5.1.4 Glädje av matematik 

Två av de artiklar som analyserats beskriver förändringar i elevens självuppfattade glädje i 

matematik, som beskrivs av Tapia (1996, 2004) som: hur mycket eleverna uppskattar att 

arbeta med matematik och uppskattar att vara på matematiklektioner. (Tataroğlu & Erduran, 

2010; Luo & Yang, 2016) 

Tataroğlu och Erduran (2010) får med hjälp av sin enkät ASTIWMC fram ett medelvärde på 

de frågor som i analysen kopplats till Tapias (1996, 2004) attityd glädje av matematik som är 

3,02. Även här används en 5-skalig Likert-skala, vilken gör detta till ett neutralt utfall. Precis 
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som Tataroğlu & Erdurans (2010) förklarade i avsnitt (5.1.3) kan resultatet av denna attityd 

blivit påverkad av yttre förhållanden som studien fört med sig. Dessa är att eleverna fann IST 

påträngande i undervisningen och att lärandemiljön var okänd för dem. 

Luo och Yang (2016) får i sitt resultat baserat på en 5-skalig Likert-skala ut att elever som 

fick undervisning med IST hade ett medelvärde på 3,57, vilket är ett positivt utfall. 

Gemensamt med vad Luo och Yang (2016) visade i avsnitt (5.1.3) genom faktoranalys att 

lärarens användningsnivå, grundläggande användarnivå och avancerad användarnivå, 

påverkar effekten IST har på elevernas självuppfattade glädje av matematik. Lärare som 

använde sig av IST på grundläggande nivå hade en större effekt på elevens självuppfattade 

glädje av matematik än lärare som använde IST på avancerad nivå. Skillnaden på effekt var 

dubbel.  

Lou och Yang (2016) visar också samma fenomen som beskrivs av dem och Tataroğlu & 

Erdurans i avsnitt (5.1.3) att elever med tidigare erfarenhet med IST får en större effekt på 

deras självuppfattade glädje av matematik än elever som inte har någon erfarenhet alls.  

 

5.1.5 Resultatsammanställning 

1. I avsnitt 1.2.1 beskrivs forskningsfrågan som: ” Vilka effekter har användning av IST i 

undervisningen på elevernas attityder till matematik?s” 

Efter analys och beskrivning av resultat har forskningsfrågan följande svar: 

 IST effekt på elevers självuppfattade trygghetskänsla i matematiska sammanhang 

beskrivs av litteraturen som positiv. Av sex artiklar beskriver tre av dessa en faktor 

som jämförts med elevattityden elevens trygghetskänsla och samtliga tre visar på 

en positiv effekt. (Heemskeerk, Kuipert & Meijer, 2014; Torff & Tirotta, 2010; 

Erbas, Ince & Kaya, 2014).  

 IST effekt på elevernas självuppfattade glädje av matematik beskrivs av litteraturen 

som positiv. Av sex artiklar beskriver två av dessa en faktor som jämförts med 

elevattityden glädje av matematik och båda två visar på en positiv effekt. 

(Tataroğlu & Erduran, 2010; Luo & Yang, 2016) 

 IST effekt på elevens självuppfattade motivation beskrivs inte entydigt som positiv 

av litteraturen. Av sex artiklar beskriver fyra av dessa en faktor som jämförts med 

elevattityden motivation och tre av dessa beskriver en positiv effekt (Luo & Yang, 
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2016; May, 2014, Heemskeerk, Kuipert & Meijer, 2014), och en av dem beskriver 

en negativ effekt (Tataroğlu & Erduran, 2010). 

 IST effekt på elevernas självuppfattade värde av matematiken är enligt litteraturen 

icke-signifikant. Av sex artiklar beskriver två av dessa en faktor som jämförts med 

elevattityden matematikens värde och båda visar på för små eller otydliga effekter 

för att kunna dra slutsatser. (Heemskerk, Kuipert & Meijer, 2014, Erbas, Ince & 

Kaya, 2014) 
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6. Diskussion 

6.1 Diskussion av metoden 

Den litteraturstudie som genomförts kan inte påstås mäta sig med studien av DiGregorio 

och Sobel-Lojeski (2010) i varken omfattning eller trovärdighet. Det finns många brister och 

begränsningar som har påverkat den slutgiltiga produkten, och dessa kommer listas i 

diskussionsavsnittet. 

Den litteratur som behandlats har innehållit kvantitativ data, och studien har till följd av detta 

blivit kvantitativ (Erbas, Ince, & Kaya, 2015; Heemskerk, Kuipert, & Meijer, 2014; Lou & 

Yang, 2016; May, 2014; Tataroğlu & Erduran, 2010; Torff & Tirotta, 2010). Men en 

kvantitativ studie kräver ett stort urval av artiklar för att få tillgång till så mycket data som 

möjligt, detta för att kunna dra en statistiskt säkerställd slutsats. Denna litteraturstudie har 

präglats av ett litet urval av litteratur. Tidigt i processen märktes det att frågeställningen var 

preciserad på ett område som lider av brist på forskning. Bristen synliggörs något i 

sökordstabellen i avsnitt (2.1), men inte till fullo. Många av de resultat som sökorden ger är 

fokuserade på effekten IST har på elevresultat vilket inte är relevant för varken syfte eller 

frågeställning.  

Utöver bristen på studier har två av studierna ett litet deltagarantal. Både Erbas, Ince, och 

Kaya (2015) och May (2014) har en urvalsstorlek på under 100 elever, vilket i jämförelse med 

till exempel Torff och Tirotta (2010) som har 773 elever är lite.  

Studierna som har behandlats har alla skrivit om motivation i något sammanhang. Ingen av de 

sex behandlade studierna, eller någon av de studier som har bearbetats under litteraturstudiens 

gång, definierade vad motivation innebar för dem. Detta har lett till att i de flesta fall menar 

inte författarna samma sak när de pratar om motivation. För att bäst kunna hantera detta så 

användes Tapias (1996, 2004) verktyg ATMI som en bas för arbetet skulle få en entydlig 

definition av motivation. Som resultat av detta har det som en del författare kallat för 

motivation inte kategoriserats som det efter analysdelen av denna litteraturstudie. Att 

kategoriseringen har skett bidrar till ett tydligare arbete då läsare nu entydligt vet vad som 

menas med motivation. I ett specifikt fall har dock analysen varit bristfällig. Tataroğlu och 

Erduran (2010) kontaktades av författaren för att författaren behövde kompliterande uppgifter 

som var centrala för resultatet. Dessa uppgifter erhölls, men på ett språk som författaren inte 
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talade. Analysen och kategoriseringen av det resultatet är inte lika reliabel som med de andra 

fem studierna.  

6.2 Diskussion av litteraturens metoder 

Efter bearbetningen av all litteratur fanns det en aspekt av litteraturens metodval som 

ansågs vara bristfällig. Två av sex studier använde sig inte av en kontrollgrupp som 

genomförde samma moment som den experimentella gruppen, fast utan IST. Detta innebär en 

sänkt evidensstyrka för resultat och slutsatser, då det inte går att utesluta att en grupp som 

genomför samma moment utan en IST kommer uppvisa samma resultat. I det 

matematikspecifika fallet som existerar i denna litteraturstudie skulle eventuella effekter på 

elevattityder som uppvisades bero på en rad yttre faktorer, som skulle kunna uteslutas med en 

kontrollgrupp: 

 Eleverna uppskattar den del av matematiken som de undervisas under studien mer än 

den förra (exempelvis geometri mera än andragradsekvationer.) 

 Eleverna är mer eller mindre stressade under studien än de var före på grund av ojämn 

arbetsbörda (exempelvis nationella prov, stora projektarbeten, slutprov.) 

 Eleverna är mer eller mindre skoltrötta (studien genomförs direkt efter eller precis 

innan ett lov) 

 Eleverna tycker mer eller mindre om den läraren som genomför studien än deras 

ordinarie lärare (de behandlade studierna har i vissa fall en av författarna som lärare i 

både den experimentella och kontrollgruppen). 

Det finns självklart många fler yttre faktorer som kan påverka resultatet på en studie som 

inte går att åtgärda med en kontrollgrupp, eller överhuvudtaget, men dessa är exempel på yttre 

faktorer som kan uteslutas med hjälp av en kontrollgrupp. 

 

6.3 Diskussion av resultat 

Litteraturstudiens syfte var att undersöka hur den interaktiva skrivtavlan påverkar 

elevattityder i matematiksammanhang. För att entydigt definiera elevattityder användes två 

studier av Tapia (1996, 2004) och den enkät som producerades med hjälp av dessa. Studierna 

identifierade fyra attityder: Elevens trygghetskänsla (i en matematisk kontext), matematikens 

värde, motivation, och glädje av matematik.  
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Resultatet som den granskade litteraturen ger är positivt eller icke statistiskt signifikant. Av 

fyra attityder visar en av dem, motivation, motsägelsefull data (Luo & Yang, 2016; May, 

2014, Heemskeerk, Kuipert & Meijer, 2014; Tataroğlu & Erduran, 2010). Två attityd, glädje 

av matematik och elevens trygghetskänsla visar enbart positiva resultat (Heemskeerk, Kuipert 

& Meijer, 2014; Torff & Tirotta, 2010; Erbas, Ince & Kaya, 2014; Tataroğlu & Erduran, 

2010; Luo & Yang, 2016). En attityd, matematikens värde visar icke statistiskt signifikanta 

resultat (Heemskerk, Kuipert & Meijer, 2014, Erbas, Ince & Kaya, 2014).  

Enbart ett mätvärde visar på en negativ effekt på elevattityder när de undervisas med IST, och 

det är motivation enligt Tataroğlu & Erduran (2010). Men som det står beskrivet i avsnitt 

(5.1.3) är resultatet av studien överlag svagt positiv effekt på motivation. En rimlig anledning 

till att resultatet på motivation blev svagt negativt är att som tidigare förklarat i avsnitt (6.1) 

definierade inte den behandlade litteraturen motivation likadant. När studien passerat igenom 

analysen och kategoriserat är inte det som denna litteraturstudie definierat som motivation är 

samma sak som det som Tataroğlu & Erduran (2010) testade som motivation.  

Resultatets koppling till författarens framtida yrkesroll förklaras bäst genom att citera 

Skolverket (2017).  

”I undervisningen ska eleverna dessutom ges möjlighet att utveckla sin förmåga att 

använda digitala verktyg för att lösa problem, fördjupa sitt matematikkunnande och utöka de 

områden där matematikkunnandet kan användas” (Skolverket 2017, s.1) 

Det reviderade styrdokumentet som trädde i kraft 01/07-2017 är helt centrerad kring digital 

kompetens och digitala verktyg. Resultatet i denna litteraturstudie verkar stämma överens 

med vad Schuck och Kearney (2007) skriver om IST som ett icke-störande verktyg, alltså att 

även om den inte ger en stor positiv effekt, bidrar den inte heller med negativa effekter. Detta 

i kombination med att effekterna också var svagt positiva eller positiva gör att användandet av 

en IST i min framtida lärarroll inte är svår att motivera. Eleverna påverkas oavsett hur 

kompetent läraren är, och den erfarenheten de erhåller bidrar till att effekten blir ännu större 

nästa gång de stöter på en IST (Luo & Yang, 2016). 
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DiGregorio och Sobel-Lojeski (2010) efterfrågade i sin litteraturstudie mer forskning som 

inte fokuserade på elevresultat och forskning som genomförs när IST inte längre är nytt för att 

kunna bortse från nymodighetsfaktorn. I denna studie har fokus legat på elevattityder och hur 

matematikundervisning med IST påverkar dessa. Studien har även genomförts med forskning 

bedriven efter år 2010 då DiGregorio och Sobel-Lojeskis (2010) litteraturstudie publicerades, 

och med forskning i länder där IST är vanligt förekommande. Att denna studie använt sig av 

nyare studier och att fokus inte ligger på elevresultat stämmer överens med vad DiGregorio 

och Sobel-Lojeski (2010) skrev att det fanns behov av. 

 

6.4 Vidare forskning 

All litteratur som behandlats i denna litteraturstudie har betonat behovet av mer långsiktig 

forskning angående IST effekter i undervisning (DiGregorio & Sobel-Lojeski, 2010; Erbas, 

Ince, & Kaya, 2015; Heemskerk, Kuipert, & Meijer, 2014; Lou & Yang, 2016; May, 2014; 

Tataroğlu & Erduran, 2010; Torff & Tirotta, 2010). Det konstateras tydligt vid sökning på 

undervisningsinriktade databaser att forskning med fokus på inställningar och åsikter om IST 

är svårt att hitta. En möjlig förklaring till detta kan vara att mycket av den forskningen som 

producerades när IST först började implementeras i skolan fokuserade på effekten på resultat 

och inte elevattityder. Det är först på senare år som forskningen börjat skifta från resultat till 

attityd.  

Framtida forskning behöver fokusera på långsiktiga studier som undersöker den interaktiva 

skrivtavlans effekter på elevattityder i kontrollerade miljöer. Samma elevgrupper ska behållas 

i så stor utsträckning som möjligt och likaså lärarna. Sådana studier blir viktiga för se om IST 

i matematikundervisningen är ett steg i rätt riktning för den digitaliserade visionen som 

Skolverket (2017) ser för den Svenska skolan.   
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Analys (Tataroğlu & Erduran, Examining students’ attitudes and views towards 

usage an interactive whiteboard in mathematics lessons, 2010b) 

Tataroğlu & Ayten, 2010 skickade efter mailutväxling en annan version av artikeln som 

behandlas i litteraturstudien. Den största skillnaden mellan den som behandlats och den som 

erhölls via mail var att den som mailades var på turkiska. Anledningen till att den som 

mailades krävdes var för att den innehöll mer omfattande statistik. Dessa var:  

Faktoranalys av ASTIWMC verktyget 

Alla frågor i ASTIWMC verktyget 

Namn och beskrivning av faktorerna 

Medelvärde av resultat på alla individuella frågor 

Då all information var på turkiska krävdes översättning, då författaren av denna 

litteraturstudie inte talar turkiska. Då författaren inte heller hade flytande turkisktalande 

personer tillgängligt skedde översättningen med en kombination av personlig översättning och 

tekniska hjälpmedel. Det tekniska hjälpmedlet som användes är ”etranslator”. 

Etranslator finns tillgängligt på http://www.etranslator.ro/turkish-english-online-

translation.php vilket är en hemsida där flera olika språk kan översättas till engelska. 

Översättningen från engelska till svenska genomfördes av författaren på samma vis som all 

annan information på engelska bearbetats. 

  

Faktorer: Negativa attityder mot IST, Positiva attityder mot IST, motivationshöjande 

effekter, IST och VLE nyttighet. 

1. Matematiklektioner med smartboard får mig att förstå bättre. (Motivation) 
2. Jag uppskattar lektioner med IST. (Glädje av matematik) 
3. Jag presterar bättre på lektioner med IST. (Motivation) 
4. Om jag missar lektioner gynnas jag av VLE. (Ej kopplad till ATMI) 
5. IST i klassrummet påverkar inte min prestation i matematik. (Motivation) 
6. Jag tycker att matematiklektioner med IST är roligare. (Glädje av matematik) 
7. Matematiklektioner med IST gör mig mer intresserad av matematik. (Motivation) 
8. Ingen översättning funnen 
9. Jag tycker att IST alltid bör vara en del av matematikundervisningen. (IST-centrerad) 
10. Jag uppskattar att IST+VLE gör att jag inte behöver anteckna på lektionerna. (IST-

centrerad) 
11. Jag tycker att användandet av IST har gjort lektionerna mer spännande. (Motivation) 
12. Jag anser att IST ersätter de traditionella verktygen bra. (IST-centrerad) 
13. Jag anser att IST påverkar min motivation negativt. (Motivation) 
14. Jag önskar att alla föreläsningar använde IST. (IST-centrerad) 

http://www.etranslator.ro/turkish-english-online-translation.php
http://www.etranslator.ro/turkish-english-online-translation.php
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15. Jag blir tycker att det är positivt att kunna ta del av lektionsmaterial hemma. (Ej 
kopplad till ATMI) 

16. Jag tycker att IST är onödigt. (IST-centrerad) 
17. Jag tycket att det är jobbigt att det är mörkt när ISTn används. (IST-centrerad) 
18. Jag blir mer självsäker när IST används. (Elevens trygghetskänsla) 
19. IST gör att tempot på matematiklektionerna blir för högt. (IST-centrerad) 
20. Det är lätt att blir förslappad när allt finns färdigt på IST. (IST-centrerad) 
21. Jag tar inte matematiklektioner som använder IST på allvar. (Motivation) 
22. Jag är orolig under matematiklektionerna med IST. (Elevens trygghetskänsla) 

Med grund i att översättningen inte skett av en fysiskt turkisktalande person blir all 

information som extraherats från artikeln tvivelaktig, då fel kan ha förekommit vid 

översättning. Författaren har noterat detta och valt att använda informationen. 
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Granskningsmall för kvantitativa artiklar med kvasi-experimentella 

studier (ej RCT) 

 TITEL 

A. SYFTE med studien? 

 

 
Är frågeställningarna tydligt beskrivna? Ja Nej 

Är designen lämplig utifrån syftet? Ja Nej 

B. Undersökningsgruppen: 
 

Vilka är inklusionskriterierna? 
 
 
Vilka är exklusionskriterierna? 

 

Vilka urvalsmetoder användes? Randomiserat urval 

Obundet slumpmässigt urval 

Kvoturval 

Klusterurval 

Konsekutivt urval 

Urvalet är ej beskrivet 

 
Är undersökningsgruppen representativ? Ja Nej 

Var genomfördes undersökningen? 

Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen? 
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C. Mätmetoder 

Vilka mätmetoder användes? 
 
 

 
Var reliabiliteten beräknad? Ja Nej 

 

 
Var validiteten diskuterad? Ja Nej 

D. Analys 

Var demografiska data likande i 

jämförelsegrupperna? Ja Nej 

Om nej, vilka skillnader fanns? 

Hur stort var bortfallet? 
 

 
Fanns det en bortfallsanalys? Ja Nej 

 

 
Var den statistiska analysen lämplig? Ja Nej 

Om nej, varför inte? 

Vilka var huvudresultaten? 
 
 

 
Erhölls signifikanta skillnader? Ja Nej 

Om ja, vilka variabler? 
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