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Sammanfattning  
 
Interaktiva skrivtavlor blir ett allt vanligare hjälpmedel i de svenska klassrummen. Syftet med denna litteraturstudie 
är att utifrån ett lärarperspektiv ge inblick i vad forskningen säger om vilka kunskaper som är lämpliga för att 
interaktiva skrivtavlor ska kunna användas så effektivt som möjligt i matematikundervisningen. Frågeställningarna 
behandlar lärares kunskapsbehov, vilka faktorer som påverkar utvecklingen och av dessa kunskaper samt hur 
lärarens roll förändras vid introduktionen av interaktiva skrivtavlor.  
 
Litteraturstudiens resultat visar att en grundläggande kompetens inom IKT underlättar planering och undervisning 
med interaktiva skrivtavlor men är även en förutsättning för en lyckad vidareutbildning inom området. Lärare 
behöver ha insikt i vad interaktiv undervisning innebär och hur detta kan förverkligas med hjälp av den interaktiva 
skrivtavlan. Här är lärarens egen inställning avgörande för att en förändring av pedagogiken ska kunna ske.  
 
Vid en satsning på interaktiva skrivtavlor i undervisningen behöver det finnas tid för vidareutbildning av den 
pedagogiska personalen. Utbildningen bör påbörjas gemensamt men anpassas sedan utefter de olika förkunskaper 
och behov som lärare har. För att introduktionen ska bli lyckad behöver den vara långsiktig och ge möjlighet för lärare 
att utveckla den egna färdigheten i användningen av interaktiva skrivtavlor.  
 
Den interaktiva skrivtavlan kan under rätt förutsättningar vara en hjälp i att främja en mer interaktiv undervisning 
där elevers lärande hamnar i centrum och läraren intar rollen som handledare, coach eller samtalsledare.  
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1. Inledning 

I Linköping kommun pågår sedan något år tillbaka en stor satsning på IKT
1
 i skolorna. Man 

vill förstärka lärarnas IKT-kompetens och samtidigt förse klassrummen med bra teknisk 

utrustning. Som en del av denna satsning köper kommunen in interaktiva skrivtavlor 

(Linköpings Kommun, 2010). Förhoppningen är att under våren 2011 installera sådana i alla 

grundskolor och även låta lärarna gå en vidareutbildning inom området tillsammans med 

skolornas IT-pedagoger (Vahlberg, 2010).  

Satsningen i Linköping är endast ett exempel på hur allt fler svenska skolor köper in 

interaktiva skrivtavlor för att använda dessa i undervisningen. Tavlan som kopplas till en 

projektor och fungerar som en stor tryckkänslig dataskärm sägs ha många positiva effekter på 

både motivation och lärande. Introduktionen av den relativt nya tekniken i Sverige ligger dock 

fortfarande i startgroparna jämfört med många andra länder. Internationellt har man sedan 

länge använt interaktiva skrivtavlor inom skolan och den bedrivna forskningen kring tavlorna 

är större.  

Första gången jag själv stötte på interaktiva skrivtavlor var under våren 2009 då vår klass på 

universitetet åkte på studieresa till England och bland annat besökte några högstadieskolor. 

Även om mycket liknade de svenska skolorna fanns det en tydlig skillnad som slog mig. Här 

satsade man på teknisk utrustning och i nästan varje klassrum fanns det en så kallad 

Interactive Whiteboard längst fram i salen. Dessa användes flitigt av lärarna som hjälpmedel i 

undervisningen inom de olika skolämnena, inte minst i matematiken. Då jag aldrig sett något 

liknande tyckte jag att tavlorna var intressanta. 

Ett år senare fick jag själv prova en interaktiv skrivtavla i matematikundervisningen. Där 

väcktes mitt intresse på nytt för tavlans möjligheter och när jag senare skulle börja med mitt 

examensarbete inom matematikfördjupningen på lärarprogrammet visste jag vad jag ville 

skriva om. Denna litteraturstudie är resultatet.  

Förhoppningen är att litteraturstudien ska få knyta an till den satsning som idag görs på 

interaktiva skrivtavlor i Sverige och samtidigt ge en inblick i hur denna satsning kan komma 

att påverka undervisningen. 

                                                           
1
 IKT står för informations- och kommunikationsteknologi. Inom den litteratur som utgör grunden för denna 

uppsats används både förkortningarna IKT och IT, informationsteknik, utan att en tydlig särskiljning görs. Jag 

har valt att använda begreppet IKT då detta ofta betecknar den IT som används inom skola och utbildning. 
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Syftet med studien är att se vad forskningen säger om vilka kunskaper som lärare behöver för 

att interaktiva skrivtavlor ska kunna användas så effektivt som möjligt i 

matematikundervisningen. 

Efter inledningen följer en bakgrund där bland annat de begrepp som ligger till grund för 

syftet definieras. I slutet av bakgrunden förtydligas syftet och frågeställningar anges. Metoden 

för uppsatsen beskrivs sedan och därefter tar själva litteraturstudien vid. Uppsatsen avslutas 

med diskussion av resultat och förslag till framtida forskning.  
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2. Bakgrund 

2.1. Den interaktiva skrivtavlans funktion 

Den interaktiva skrivtavlan kan vid första anblick tas för 

en vanlig whiteboard, men till skillnad från whiteboarden 

är den interaktiva skrivtavlan kopplad till en dator. Med 

hjälp av en projektor projiceras det som syns på 

dataskärmen direkt på tavlan. Tavlan i sin tur är 

tryckkänslig och det går att skriva på den med tillhörande 

pennor eller direkt med fingrarna (CILT, 2010).  

Det unika med den interaktiva skrivtavlan är alltså 

förutom tryckkänsligheten den direkta tillgången till 

dataprogram, datafiler och Internet med alla dess 

möjligheter. Text, bild, film och ljud kan sättas ihop av 

lärare och elever själva.  Det färdiga resultatet kan sparas 

till nästa lektion och även läggas upp på skolans nätverk 

där elever och föräldrar kan få tillgång till det. Det finns 

dessutom en rad olika forum där lärare eller 

taveltillverkare delar med sig av lektionsmaterial. 

Värt att nämna är även de möjligheter som den interaktiva skrivtavlan ger i 

distansundervisning, inte minst med realtidsundervisning. I en studie från Australien använder 

sig till exempel en klasslärare av den interaktiva skrivtavlan i en videokonferens för att 

kommunicera med en annan klass i Canada via programmen Skype och Google Chat. Detta 

öppnar upp för kommunikation med andra utanför skolan och höjer autenticiteten i 

undervisningen (Schuck & Kearney, 2007). 

Det finns flera olika märken på interaktiva skrivtavlor. Fabrikaten har olika programvara och 

lite olika funktioner, men grundidén är densamma. Den första interaktiva skrivtavlan var av 

märket SMART Board och kom 1991. Sedan dess har tekniken utvecklats och den interaktiva 

skrivtavlan används idag världen över, inte minst inom skola och utbildning (Robling & 

Westman, 2009). I Sverige har utvecklingen kommit igång först på senare år men numera har 

många skolor en eller flera interaktiva skrivtavlor i sina klassrum. 

Källa: www.stockholm.se 
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2.2. Interaktivitet 

För att förstå vad en interaktiv skrivtavla är och hur den kan användas i klassrummet behöver 

först begreppet interaktivitet tydliggöras. Interaktivitet används inte endast om interaktiva 

skrivtavlor utan förekommer allt oftare när man talar om datorer och IT.  Interaktiva miljöer, 

interaktiv undervisning och interaktiv media är några exempel. Men trots den frekventa 

användningen av ordet är det få källor som förklarar vad interaktivitet innebär. 

Enligt Nationalencyklopedin (2010) står interaktion för samverkan och samspel där 

deltagarna påverkar varandra. Det handlar alltså om kommunikation där de olika parterna är 

med och bidrar och tillsammans kommer fram till en slutsats. Detta samspel kan ske mellan 

människor men även mellan människa och teknik. Återkoppling till de båda slagen av 

interaktion sker senare i litteraturstudien.  Interaktivitet i datasammanhang används om 

dataprogram i vilka användare och maskin för en slags dialog och bidrar till resultatet 

(Nationalencyklopedin, 2010). Ett enklare exempel på detta är matematikprogrammet Cheops 

pyramid som går ut på att ta sig ut ur pyramiden genom att i olika ”rum” lösa matematiska 

problem där rätt svar tar användaren vidare till nästa rum.  

Ju mer användaren aktiveras, desto högre grad av interaktivitet anses exempelvis ett 

dataprogram eller en interaktiv skrivtavla generera. Hög interaktivitet eftersträvas eftersom 

det innebär att användaren aktiveras mer och lättare tar till sig information, på så sätt ökar 

inlärningen  

(Körnefors, 2003). 

I den sociokulturella synen på lärande och utveckling är det genom kommunikation som vi 

utvecklar kunskaper och färdigheter. Genom att ta del av andras världsbild formar vi vår egen. 

Att kunna något innebär alltså att behärska en kommunikativ praktik men oftast även någon 

slags fysisk verksamhet. En elev som ska faktorisera ett svårare andragradspolynom behöver 

till exempel veta hur man kvadratkompletterar eller använder någon annan strategi, men han 

eller hon måste även fysiskt kunna skriva ner och utföra beräkningen (Säljö, 2000).  

Kopplas denna syn på lärande till interaktivitet kan den interaktiva skrivtavlan sägas vara en 

del i elevens lärande genom den kommunikation, eller interaktion, som den bidrar till. Den 

interaktiva skrivtavlan är ett fysiskt redskap, en så kallad artefakt, som medierar eller 

förmedlar verkligheten och hjälper oss att tolka den (Ibid.). 

Interaktivitet är alltså en integrerad del av lärandet genom kommunikation, oavsett om denna 

sker mellan människor eller mellan människa och teknik. Den interaktiva skrivtavlan blir 

interaktiv först då lärare och/eller elever involveras i lärprocessen.  
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2.3. Effektivitet 

Myndigheten för Skolutveckling (2007) definierar ett effektivt användande av IT som att ”IT 

är integrerat i lärprocessens olika aktiviteter och används för att stödja kunskapsinhämtning 

på ett sätt som inte kunnat ske utan teknikens hjälp” (s.30). Detta innebär alltså att den 

interaktiva skrivtavlan tillför något nytt till undervisningen, något utöver vad som har kunnat 

ske med till exempel en overhead eller whiteboard, och att tavlan är väl integrerad i 

undervisningen.  

En stor del av forskningen lyfter fram hur interaktiva skrivtavlor höjer undervisningstempot 

genom att mer material kan presenteras tydligare på kortare tid (Koenraad, 2008). Dock är 

den effektivitet som frågas efter i uppsatsens syfte, hur lärare på ett effektivt sätt kan använda 

interaktiva skrivtavlor i matematiken, inte likvärdig med att presentera mycket information på 

kort tid. Även om sådan effektivitet kan vara nog så bra är det snarare undervisningens 

kvalitet och vad den interaktiva skrivtavlan kan tillföra undervisningen som ger mått på om 

effektivitet uppnås eller inte. Hur en sådan undervisning kan se ut ges exempel på längre fram 

under rubriken Verklig interaktivitet.  

2.4. Kunskap 

Vi människor är lärande till naturen och söker efter mening och förståelse. Det vi inte förstår 

problematiserar vi på något sätt och utvidgar på så sätt våra tidigare erfarenheter; vi förändras 

som människor genom att vi lär. Kunskap är ett vitt begrepp som används i många olika 

sammanhang och som ständigt diskuteras. Men även om kunskap kan beskrivas olika så 

handlar den alltid om något eller om hur något görs (Lindström & Pennlert, 2004). 

I skolans värld talas det ofta om fyra olika kunskapsformer; fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet.  Dessa är inte klart åtskilda utan överlappar varandra och utgör varandras 

förutsättningar. Fakta är kunskap om välgrundad och bevisad data som gäller händelser, 

människor eller något annat runtomkring oss. Vi vet på vilket sätt något förhåller sig. 

Förståelse tar sin utgångspunkt i våra tidigare erfarenheter och handlar om att se samband 

mellan olika företeelser. Den kan även ha en social förankring och handla om hur vi förstår 

andra människor. Färdighet är praktisk eller teoretisk kunskap som handlar om att kunna göra 

något. Förtrogenhet ger ytterligare en dimension till kunskap, utifrån de praktiska 

erfarenheter vi har får vi en förmåga till att avgöra hur vi ska handla i nya situationer, med 

andra ord ett slags omdöme (Lindström & Pennlert, 2004; SOU 1992:94). 

Dessa fyra kunskapsformer kan kopplas till den huvudindelning av kunskaper som 

Gustavsson (2002) gör och som Aristoteles gjorde redan under antiken. Här nämns tre olika 

sätt att tala om kunskap på; episteme, techne samt fronesis. Dessa tre kunskapsformer 

förknippas ofta med olika verksamheter i samhället. 
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Episteme är den kunskap som står för det som vi säkert vet och den kopplas exempelvis till de 

verksamheter som innefattar forskning. Den är vetenskaplig och teoretisk och beskriver och 

förklarar hur världen runtomkring oss fungerar med hjälp av fakta, till skillnad från åsikter 

och tro. En andra sorts kunskap är techne. Här är det inte fråga om hur vi betraktar saker utan 

vad vi gör. Techne är praktisk kunskap, en färdighet som innefattar de verksamheter där något 

tillverkas, skapas eller framställs. Den tredje kunskapsformen fronesis är bunden till det som 

sker i relationer mellan oss människor. Fronesis kan beskrivas som en praktisk klokhet, en 

förståelse eller förtrogenhet, som kopplas till etiska och politiska verksamheter. Vetande, 

kunnande och klokhet behöver inte stå i kontrast till varandra utan används ofta parallellt 

(Gustavsson, 2002).  

De två olika indelningarna av kunskap liknar varandra i mångt och mycket. Här ryms både det 

praktiska och det teoretiska och kunskaperna går ofta in i varandra. De olika 

kunskapsformerna kan även kopplas till ett sociokulturellt perspektiv på lärande, vilket 

tidigare nämnts. I ett sådant perspektiv sker lärandet i kommunikation med omvärlden. Andra 

människor hjälper oss att förstå hur saker och ting fungerar, kunskapen förtolkas eller 

medieras för oss utefter de ramar som finns givna i samspelet. Vi tar till oss kunskap genom 

de erfarenheter vi gör tillsammans med andra (Säljö, 2000). 

Även om detta är långt ifrån en fullkomlig beskrivning av kunskap så ger den en 

översiktsbild. Längre fram i uppsatsen sker en återkoppling till ovanstående begrepp för att 

beskriva de olika former av kunskap som lärare behöver vid introduktionen av interaktiva 

skrivtavlor i undervisningen.  

2.5. Forskningsbakgrund 

Användningen av interaktiva skrivtavlor är än så länge inte särskilt utbredd i Sverige och det 

finns inte heller många svenska studier kring tavlorna och deras effekter på elevers lärande. 

Ett av få forskningsprojekt har påbörjats på Malmö Högskola med syftet att undersöka 

användningen av IKT, däribland interaktiva skrivtavlor, och dess effekter på elevers 

matematiklärande  

(Malmö Högskola, 2010).  

I många andra länder är tillgången på tavlor i skolor stor jämfört med i Sverige och 

forskningen kring dem har pågått längre. Som exempel kan nämnas USA och Australien, även 

om det främst är Storbritannien som har satsat på interaktiva skrivtavlor. Under slutet av 

1990-talet i Storbritannien investerades cirka 800 miljoner dollar i vidareutbildning inom IKT 

för lärare, dessutom gjordes ytterligare investeringar i utrustning, programvara och 

övergripande nätverk för över 3 miljarder dollar fram till år 2008 (Higgins, 2010).  
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Med så stora satsningar är det lätt att dra slutsatsen att forskningen kring de interaktiva 

skrivtavlorna borde ge bevisade positiva effekter på lärande i klassrummet. Men bilden som 

ges är inte riktigt så enkel.  

I Sverige har Myndigheten för Skolutveckling (2007) sammanfattat en del av de större studier 

som rör IKT i skolan. Flera positiva effekter på lärandet lyfts fram i samband med interaktiva 

skrivtavlor. Tavlorna tycks fungera bra i helklassituationer och främjar där kommunikationen, 

samarbetet och delaktigheten hos eleverna. Presentationer blir tydligare och undervisningen 

görs mer relevant och varierad genom att undervisningsstoffet presenteras på ett nytt och 

aktuellt sätt. Olika lärstilar tillgodoses bättre och eleverna blir mer motiverade och 

engagerade. Men samtidigt som fördelarna är många tycks inte tavlornas långsiktiga effekter 

på lärandet vara så tydliga i läsning, skrivning, matematik och naturvetenskap.  

I en undersökning av 200 klassrum i England där interaktiva skrivtavlor har introducerats 

visar resultaten på att elevernas resultat i matematik, naturvetenskapliga ämnen och språk 

ökade lite det första året för att sedan gå tillbaka till den ursprungliga nivån under det andra 

året (Higgins, 2010). Greiffenhagen (2000) anser att tavlorna har börjat användas i 

undervisningen utan att frågan om hur de ska användas för att förbättra undervisningen först 

har besvarats.  

En av de senaste litteraturöversikterna för interaktiva skrivtavlor (Miller & Glover, 2010) 

beskriver hur forskningen, från att ha handlat om användande och produktinköp, alltmer har 

rört sig mot att se på pedagogiken och hur tavlorna används i klassrummet. Numera är det inte 

i första hand tekniken som beskrivs utan istället vad som ger ökad interaktivitet och vilka 

pedagogiska förändringar som detta medför.  

2.6. Syfte och frågeställningar 

Litteraturstudien är gjord utifrån ett lärarperspektiv med syftet att ge inblick i vad forskningen 

säger om vilka kunskaper som är lämpliga för att interaktiva skrivtavlor ska kunna användas 

så effektivt som möjligt i matematikundervisningen.  

Utifrån syftet ställs följande frågeställningar:  

 Vilka kunskaper ger lärare bästa möjliga förutsättningar att använda interaktiva 

skrivtavlor i matematikundervisningen och hur kan dessa kunskaper stärkas och 

utvecklas? 

 Vilka faktorer är av betydelse vid introduktionen av interaktiva skrivtavlor i 

matematikundervisningen? 

 Hur påverkar interaktiva skrivtavlor lärarens roll i matematikundervisningen? 
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Den första och andra frågeställningen anknyter direkt till studiens syfte och handlar om 

lärares kunskaper och om hur utvecklingen av dessa kunskaper påverkas av olika faktorer. 

Under studiens gång har även en tredje frågeställning tillkommit utifrån att en stor del av 

litteraturen kopplar införandet av interaktiva skrivtavlor till en möjlig förändring av 

lärarrollen.  

Studien baserar sig på den tillgängliga forskningen om interaktiva skrivtavlor inom 

undervisning och då särskilt inom matematik. Som frågeställningarna visar handlar studien i 

första hand om de pedagogiska aspekterna kring interaktiva skrivtavlor. Den som vill veta 

mer om tavlornas för- eller nackdelar, tekniken bakom, elevperspektivet etc. hänvisas till den 

vidare forskningen, till exempel Moss et al. (2007), Somekh et al. (2007) och Miller & Glover 

(2010). 
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3. Metod 

Examensarbetet skrivs inom matematikfördjupningen på lärarprogrammet och är så kallad 

forskningskonsumtion. Detta innebär att en litteraturstudie görs där den tillgängliga 

forskningen analyseras utifrån syfte och frågeställningar. Nedan följer en beskrivning av 

tillvägagångssätt och urval.  

3.1. Litteratursökning och urval 

Litteratursökningen har främst skett genom Linköpings universitetsbibliotek och en del av de 

databaser som finns tillgängliga där. De valda databaserna innefattar bland annat artiklar om 

pedagogik och är Artikelsök, ERIC (Education Resources Information Center) och 

LiUBSearch. I LiUBSearch görs en gemensam sökning i databaserna Academic Search 

Premier, Business Source Premier, ERIC, PubMed och SciVerse/Scopus. Jag har även gjort 

en sökning på GoogleScholar, Googles sökmotor för vetenskaplig litteratur på Internet.  

Sökningen gjordes med orden “interaktiv skrivtavla” för de svenska databaserna och 

”interactive whiteboard” för de engelska. I bibliotekets databaser hittades sammanlagt ett 

drygt hundratal olika källor. Av dessa hamnade de flesta utanför studiens frågeställningar. I de 

källor som valdes ut från databaserna på universitetsbiblioteket fanns flera återkommande 

referenser och dessa undersöktes närmare för ytterligare ett urval. 

Många artiklar sorterades bort, främst för att de inte behandlade studiens frågeställningar. 

Bland annat gällde detta information och instruktioner om olika tillgängliga produkter, 

artiklar som behandlade andra skolämnen än matematik och alltför subjektiva källor.  

Av de texter som kunde anses hamna inom studiens syfte gjordes sedan ytterligare ett urval 

utifrån tillförlitlighet. De texter som används i studien är skrivna av författare som ofta 

refereras till inom forskningsområdet. De flesta av texterna består av forskning som bedrivs 

inom olika universitet och högskolor, en del är även skrivna på uppdrag av statliga 

myndigheter, till exempel Skolverket i Sverige eller Becta i England. 

GoogleScholar användes främst för att söka specifika artiklar som refererats till i de andra 

källorna och för att hitta fler texter skrivna av återkommande författare.  

3.2. Analysprocess 

Den insamlade litteraturen analyserades utifrån de gällande frågeställningarna. Som 

forskningsbakgrunden till denna litteraturstudie visar är litteraturen som behandlar pedagogik 

kopplad till interaktiva skrivtavlor relativt begränsad. En stor del av textmassan kunde därför 

skummas igenom medan de avsnitt som berörde lärares kunskaper och förutsättningar samt 

den förändrade lärarrollen lästes noggrant. Under läsningen gjordes anteckningar 
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kontinuerligt och allt eftersom framträdde olika centrala teman som sedan fick utgöra grunden 

till uppsatsens struktur.  

Under inledningen av studien var tanken att fokus för uppsatsen skulle vara lärares 

kunskapsbehov vid introduktionen av interaktiva skrivtavlor i matematikundervisning explicit. 

Men under litteraturanalysens gång har det blivit alltmer tydligt att det material som skrivs 

kring interaktiva skrivtavlor inom just matematikundervisning är relativt begränsat och 

övervägande handlar om tavlans matematiska funktioner och förslag på lektionsupplägg. 

Syftet för denna litteraturstudie har varit lärares kunskaper och den bakomliggande 

pedagogiken vid undervisning med interaktiva skrivtavlor. Under studiens gång har dock 

uppsatsens fokus vidgats från att handla om pedagogik specifikt kopplad till matematik till att 

innefatta en mer allmän pedagogik som väl kan tillämpas inom matematikundervisning.
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4. Källkritik 

Den internationella forskningen kring interaktiva skrivtavlor tycks vid en första anblick vara 

mycket stor. Men allt eftersom materialet gås igenom blir de gemensamma dragen tydligare. 

Mycket av det som sägs kommer igen och de olika källornas innehåll är av liknande karaktär. 

En stor del av det material som är producerat om interaktiva skrivtavlor är skrivet av lärare 

som själva har gjort studier på sina skolor. Smith et al. (2005) skriver i sin litteraturöversikt 

att de är kritiska till att en så stor del av litteraturen saknar metodbeskrivningar och tydliga 

resultat när det gäller vilka skillnader interaktiva skrivtavlor ger på lärande och på 

interaktionen i klassrummet. Vidare gör de flesta rapporter inte skillnad på fördelar med IKT 

generellt och interaktiva skrivtavlor specifikt vilket ibland gör det svårt att dra slutsatser om 

vilken inverkan som interaktiva skrivtavlor har. Jag har själv valt bort många artiklar då de 

varit alltför subjektiva eller saknat solid grund för sina slutsatser.  

Det valda området för litteraturstudien; interaktiva skrivtavlor inom undervisning i matematik 

med fokus på lärare och pedagogik, är relativt litet. Det finns få källor som begränsar sig 

endast till detta område i den tillgängliga forskningen. Därför har urvalet av texter haft ett 

bredare innehåll där allt inte har fallit inom denna studies syfte. Många forskningsrapporter 

och artiklar handlar till exempel om interaktiva skrivtavlor inom skolundervisning generellt 

och de didaktiska frågorna tar där upp endast en del av texten. Dock är utbudet större när det 

gäller interaktiva skrivtavlor i matematikundervisning jämfört med de flesta andra skolämnen. 

Som tidigare nämnts i forskningsbakgrunden ökar materialet kring pedagogik och interaktiva 

skrivtavlor hela tiden. Förhoppningsvis kommer det inom en snar framtid att finnas ett bättre 

underlag inom det här området.  

En annan svårighet med litteratursökningen är att majoriteten av texterna är skrivna utanför 

Sverige och därför kan vara svåra att få tag på. Nyare artiklar som finns i vetenskapliga 

tidsskrifter på Internet är allt som oftast låsta och måste beställas hem. De artiklar som jag har 

valt ut representerar dock både den senaste forskningen liksom den tidigare från sent 90-tal. 
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5. Litteraturstudie 

Nedan följer en genomgång av den lästa litteraturen uppdelad efter de olika teman som 

framträder i materialet och som ryms inom studiens syfte.  

5.1. Lärarrollen i förändring 

I vårt samhälle där informations- och kommunikationsteknologin tar allt större plats förändras 

samtidigt synen på lärande. Den traditionella och lärarcentrerade undervisningen med läraren 

som kunskapsexpert är inte längre lika självklar som för några årtionden sedan. Säljö (2000) 

menar att huvudanledningen till denna förändring är att skolan inte längre har monopol på 

information. Numera finns information tillgänglig för alla genom Internet och andra medier 

och skolan får istället som uppgift att vägleda i hur informationen väljs ut, värderas och 

organiseras. Undervisningen centreras kring eleven och blir mer elevstyrd samtidigt som 

läraren får rollen som coach, vägledare, handledare, inspiratör eller arbetsledare (Jedeskog, 

1998).  

5.2. Lärares attityder lägger grunden 

När ny teknik introduceras i skolan ger detta olika stort genomslag i undervisningen. Det finns 

flera forskare som har undersökt hur intresset för ny teknik skiftar bland lärare. Rogers (1983, 

citerad i Jedeskog, 1998) beskriver hur ny teknik anammas under teknikens ’livscykel’.  

 

En liten grupp av tidiga innovatörer har ett stort intresse för teknik i allmänhet och är först 

med att använda den nya tekniken medan nästa grupp avvaktar lite mer. Avståndet är stort 

mellan de två första grupperna och den tidiga majoriteten, som består av en tredjedel av alla 

användare. Det tar längre tid för den tidiga majoriteten att ta till sig ny teknik, de vill först ha 

en garanti för att det ger resultat. För att introduktionen av ny teknik ska lyckas måste även 

denna grupp anamma den. Den sena majoriteten, också den en tredjedel av alla användare, 

väntar tills den nya tekniken är väl etablerad innan de börjar använda den. Slutligen finns det 

Källa: Jedeskog, 1998 
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en grupp vägrare som trots påtryckningar från andra inte anser det mödan värt att anamma den 

nya tekniken och vilkas intresse för teknik är näst intill obefintligt (Jedeskog, 1998).  

I en engelsk undersökning av lärares attityder till interaktiva skrivtavlor väljer man att dela 

upp lärarna i tre kategorier; missioners, tentatives och luddites (Glover & Miller, 2001). Dessa 

skulle kunna översättas med pionjärer, trevare respektive motståndare (min översättning). 

Pionjären har kommit i kontakt med den interaktiva skrivtavlan genom eget intresse eller 

genom någon kurs och använder den fullt ut i undervisningen. Genom aktivt användande 

utvecklar pionjären självständigt sin skicklighet och uppmuntrar samtidigt andra att pröva 

samma sak. Trevaren har blivit introducerad till tekniken och har tillgång till interaktiva 

skrivtavlor. Trots detta hindras han eller hon att träna upp sin skicklighet antingen genom brist 

på vidareutbildning eller för att det tycks ta alltför mycket tid i anspråk. Motståndaren har 

både fått vidareutbildning och tillgång till interaktiva skrivtavlor men motsätter sig ändå 

aktivt tekniken, dels på grund av rädsla för allt det nya och dels för att det skulle kräva en 

förändring i undervisning och i lektionsplanering (Ibid.). 

Pionjären strävar efter att få så interaktiva och variationsrika lektioner som möjligt och är 

beredd att ändra sina undervisningsmetoder för att nå detta. Trevaren använder främst den nya 

teknologin som hjälp i sitt nuvarande undervisningssätt. Hur de interaktiva skrivtavlorna tas 

emot på en skola beror mycket på om det finns några ”pionjärer” som driver på och inspirerar 

andra lärare som kanske är mer tveksamma till det nya (Ibid.). 

Pionjärer, trevare och motståndare kan jämföras med de tidigare beskrivna innovatörerna, 

majoriteten och vägrarna. Båda studierna visar att lärare har olika förutsättningar och intresse 

vid introduktionen av ny teknik, och därför är det även naturligt att de hanterar situationen 

olika. För de flesta tar det tid att vänja sig vid det nya och många går aldrig så långt att de 

omvärderar den rådande pedagogiken. Attityden hos lärarna är ofta avgörande för om 

introduktionen av interaktiva skrivtavlor ska lyckas. 

En lyckad introduktion av ny teknik i undervisning tycks följa vissa hållpunkter, detta gäller 

även den interaktiva skrivtavlan. Nadler (i Glover & Miller, 2001) pekar på fyra delar av 

förändringsprocessen:  

1. Att röra sig från det rådande till framtida mål – användarnas och produktillverkarnas 

attityder är avgörandet för en smidig process.  

2. Att möjliggöra för skolor att arbeta som planerat efter förändringen – utbildning och 

stöd behövs för att tekniken ska kunna användas effektivt.  

3. Att se till att förändringen kan ske utan onödigt svinn av material – detta kräver en 

noggrann kostnadskalkyl över eventuella vinster med den nya tekniken.  
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4. Att möjliggöra förändring utan alltför tunga krav på individen – det största 

orosmomentet för lärarna tycks vara tidsåtgången för utbildning och 

lektionsförberedning.  

Den gemensamma visionen och inställningen är alltså viktig för en lyckad introduktion av 

interaktiva skrivtavlor på skolan. Samtidigt krävs det även bra vidareutbildning med stöd för 

lärare och avsatt tid för att lära sig den nya tekniken. Utbildning och tid är två teman som 

återkommer senare i litteraturstudien. Först görs dock här en fördjupning av begreppet 

interaktivitet.  

5.3. Verklig interaktivitet  

Som redan har nämnts har fokus i forskningen kring interaktiva skrivtavlor under senare år 

skiftat från att handla om tekniska funktioner och för- och nackdelar med tavlorna till att 

handla om hur situationen ser ut i klassrummet och vilket pedagogik som används där. Det 

blir alltmer tydligt att ett effektivt användande av interaktiva skrivtavlor kräver en pedagogisk 

förändring. Skrivtavlan kan inte endast användas som ett extra hjälpmedel utan måste 

integreras i undervisning och lektionsplanering till förmån för ökad interaktivitet (Miller & 

Glover, 2010).  

Här är det väsentligt att ha en djupare förståelse för vad interaktivitet innebär i klassrummet, 

både interaktivitet mellan elever och lärare, och mellan användare och teknik. 

5.3.1. I dagens klassrum 

De många undersökningar som har gjorts i klassrum med interaktiva skrivtavlor pekar med 

några undantag i samma riktning och menar att den underliggande pedagogiken förblivit 

densamma även efter introduktionen av den nya tekniken. Interaktionen sker oftast mellan 

lärare och elever där läraren ställer frågorna och eleverna svarar. Även om vissa skillnader 

kan märkas i fördelningen mellan arbete i helklass, individuellt och i mindre grupper, samt i 

ökat lektionstempo, så är dessa inte tillräckligt stora för att kunna sägas påverka hur mycket 

eleverna lär sig (Higgins, 2010; Wood & Ashfield, 2008). 

Den interaktiva skrivtavlan används oftast endast som hjälp vid presentationer. På 

matematiklektioner presenterar till exempel läraren matematiska regler och teorier och ger 

exempel innan eleverna sedan får arbeta med förberedda övningar (Miller et al., 2008). Detta 

motverkar den slags effektivitet som är önskvärd där den interaktiva skrivtavlan är integrerad 

i hela undervisningen och används på sätt som inte är möjliga med andra 

presentationshjälpmedel. Smith et al. (2005) påpekar att teknologin bakom den interaktiva 

skrivtavlan ständigt utvecklas och den bör utnyttjas på så kreativa och unika sätt att det går 

utöver vad som kan åstadkommas med en vanlig whiteboard eller projektor. 
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Enligt Miller et al. (2008) tenderar lärare som använder den interaktiva skrivtavlan i 

undervisningen fortfarande att ställa frågor som rör faktakunskaper, förståelse och tillämpning 

snarare än att hjälpa eleverna att analysera, sammanfatta och utvärdera kunskapen. Den 

interaktiva skrivtavlan används alltså mer som en textbok än ett verktyg för lärande där alla de 

interaktiva funktionerna utnyttjas. Detta förstärker den traditionella lärarrollen och försvagar 

möjligheterna för interaktivitet. Författarna tror att detta till och med kan vara en av 

anledningarna till att man hittills inte har kunnat bevisa någon större påverkan på resultat i 

matematik genom undervisning med interaktiva skrivtavlor.  

5.3.2. Utveckling av den rådande pedagogiken 

Miller et al. (2005) rapporterar att utvecklingen av lärares användande av interaktiva 

skrivtavlor ofta sker i tre olika nivåer; förstärkt didaktik, interaktiv och förstärkt interaktiv 

(min översättning)
2
. Många lärare tenderar att stanna kvar på den första eller andra nivån 

medan en del även fortsätter till den tredje. 

I den förstärkta didaktiken används den interaktiva skrivtavlan endast som ett visuellt stöd i 

undervisningen och inte som ett integrerat hjälpmedel för lärandet. Graden av interaktivitet, 

elevengagemang och diskussion är här låg. Lärare som har interaktiv undervisning utnyttjar 

tavlan för presentationer och demonstrationer och även delvis för att stimulera elevernas eget 

tänkande genom en variation av verbal, visuell och estetisk stimuli (Ibid.). 

En förstärkt interaktivitet innebär en utveckling från de föregående nivåerna främst genom ett 

förändrat tankesätt hos läraren. Detta gör att läraren strävar efter att integrera tekniken i 

undervisningen och att använda utrustningens fulla kapacitet för att uppmuntra elevernas 

kognitiva tänkande och lärande. Läraren har kunskap om tavlans tekniska funktioner och ett 

flyt i användandet och lektionsplaneringen så att möjligheter skapas för eleverna att reagera 

på det som händer, både individuellt, i mindre grupper och i helklass. Den interaktiva 

skrivtavlan används för att strukturera lektioner, driva på diskussioner, förklara processer och 

för att ställa upp hypoteser som sedan testas på olika sätt. Det använda materialet är varierat 

och är delvis konstruerat av läraren själv och delvis hämtat från andra källor (Ibid.). 

5.3.3. Fördjupat tänkande 

Moss et al. (2007) skriver i sin undersökning att interaktiv undervisning är sådan att den ger 

fler tillfällen till diskussion där läraren öppnar upp för eleverna själva att vara mer 

engagerade. Den interaktiva skrivtavlan används i dessa lektioner till att skapa öppna frågor 

och problem och inte endast för presentation av fakta. Eleverna kopierar till exempel inte bara 

en räkneuppgift som står på tavlan utan gör egna anteckningar, kommer med förslag till 

                                                           
2
 Supported didactic, interactive, enhanced interactive.  
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ändringar och diskuterar gemensamt nya sätt att tänka på. Läraren använder illustrationer för 

att förstärka lärandet och är väl förtrogen med tekniken.  

En interaktiv undervisning öppnar alltså upp för ett metakognitivt tänkande. Läraren utmanar 

vad som kan ses som standardsvar från eleverna genom att uppmuntra dem att förklara varför 

de väljer att svara som de gör. På så sätt kommer de bakomliggande tankarna och idéerna 

fram och ett tänkande som är mer analyserande och kritiskt gynnas. Eleverna ställer själva 

frågor, identifierar problem och diskuterar det egna tankesättet istället för att fokusera på 

regler och baskunskaper; de blir deltagare i inlärningsprocessen och känner att de ’äger’ det 

egna lärandet (Wood & Ashfield, 2008). 

5.3.4. Kreativitet 

I Skolverkets remiss till regeringen inför den nya läroplanen för gymnasiet står det för ämnet 

matematik att eleverna ska ”ges möjlighet till att utmana, fördjupa och bredda sin kreativitet 

och sitt matematikkunnande”. Vidare står det att ”undervisningen ska innehålla varierade 

arbetsformer och arbetssätt, där undersökande aktiviteter utgör en del” och att den ska ge 

möjligheter för elever att ”utveckla sin förmåga att använda digital teknik, digitala medier och 

även andra verktyg som kan förekomma inom karaktärsämnena” (Skolverket, 2010). 

Att skapa en miljö där kreativitet premieras bör alltså vara grundläggande för all 

matematikundervisning. Den interaktiva skrivtavlan kan vara en hjälp i detta. Levy (2002) 

skriver i sin studie av interaktiva skrivtavlor i två skolor att eleverna reagerar på och 

uppskattar tydliga och visuella presentationer, ett varierande användande av media, 

möjligheten att använda internetbaserat material, äldre lektionsmaterial som tas upp och 

repeteras, egentillverkat material i klassen och att själva få använda skrivtavlan. 

Wood & Ashfield (2008) utvecklar detta och påpekar att skillnaden är stor på kreativ 

undervisning och undervisning för kreativitet. Men en interaktiv skrivtavla kan presentationer 

bli spännande och kreativa genom användandet av animeringar, filmklipp, grafer och text, 

samt länkar till olika dokument och hemsidor. Detta medför dock inte automatiskt att elever 

engageras i att utveckla ett metakognitivt tänkande. Författarna menar att elever i sådana 

situationer snarare tenderar att anta en mer passiv roll som åskådare än som aktiva deltagare. 

Att undervisa för kreativitet ställer däremot krav på att läraren använder skrivtavlan för att 

förstärka lärprocessen och inte endast presentationen av kunskap. Som tidigare nämnts skulle 

detta ske genom att elever engageras i att diskutera det egna tänkandet istället för att fokusera 

på regler och tillvägagångssätt. Kreativ undervisning är dock samtidigt en del av och utgör 

ofta en förutsättning för elevers kreativa lärande.  
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5.3.5. Det kommer an på läraren 

För att summera så bör den interaktiva skrivtavlan integreras i matematiken och vara ett 

hjälpmedel för att skapa en undervisning som öppnar upp för interaktion i klassrummet, 

metakognitivt tänkande och kreativitet. Dessa sker delvis genom att tavlans digitala potential 

utnyttjas och att den används som mer än bara ett presentationshjälpmedel. Då eleven själv är 

i centrum och kan påverka lärprocessen ökar självförtroendet och effektiviteten i lärandet 

samtidigt som det metakognitiva tänkandet gynnas. 

Somekh et al. (2007) säger i sin utvärdering av införandet av interaktiva skrivtavlor i 

lågstadieskolor i England att det som är avgörande för en lyckad undervisning är en bra lärare 

som har den teknikkunskap som krävs och som sedan börjar experimentera och utvecklar en 

förändrad och effektiv pedagogisk praktik. Det räcker inte med bra teknisk utrustning och 

tekniskt kunnande; lärarens egen förmåga att undervisa och kunna se hur nya representationer 

av kunskap kan vara till nytta genom den interaktiva skrivtavlan är också avgörande.  

Enligt det sociokulturella synsättet på lärande har vi alla värderingar och övertygelser som 

styr hur vi handlar. Detsamma kan sägas om lärare; deras övertygelser kring pedagogik eller 

teknik medierar de sätt på vilka de använder exempelvis en interaktiv skrivtavla. Det synsätt 

som en lärare har på hur elever bäst lär sig matematik avgör vilka strategier som läraren 

använder, nämligen de som stämmer överens med lärarens övertygelser. Går man i linje med 

detta synsätt kan aldrig en viss teknologi förändra den grundläggande pedagogiken, oavsett 

dess potential. Det viktiga är istället hur läraren styr användandet av hjälpmedlet 

(Zevenbergen & Lerman, 2007). 

Det krävs alltså att lärare både har kunskap om interaktivitet och en vision för hur detta 

praktiskt ska ske i undervisningen. Kopplat till den kunskapsindelning som tidigare beskrivits 

behöver läraren dels en teoretisk och teknisk kunskap (episteme) men även en 

hantverkskunskap om hur undervisningen bör omformas (techne) och insikt i hur interaktivitet 

och kommunikation sker i klassrummet (fronesis). 

5.4. Utbildning 

Olika lärare har olika inställning till ny teknik. Några är intresserade av teknik i allmänhet och 

har redan god erfarenhet och självförtroende när det gäller IKT, andra är mer avvaktande och 

behöver ett tydligare stöd för att ge sig i kast med uppgiften att lära sig hantera den interaktiva 

skrivtavlan (Levy, 2002). Oavsett var på utvecklingskurvan läraren befinner sig är vikten av 

vidareutbildning något som forskningen lyfter fram.  En bra vidareutbildning höjer lärarnas 

kompetens inom IKT och därmed även deras motivation och självförtroende i att använda ny 

teknik (Balanskat et al., 2006). Hur en sådan utbildning ska utformas och vad den ska 

innehålla är dock inte lika självklart även om några gemensamma tendenser är mer 

utmärkande.  
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En lyckad vidareutbildning  

 har en tydlig gemensam introduktion och sker sedan kontinuerligt 

 stödjer lärare individuellt och i grupp 

 har både en teknisk och en pedagogisk dimension 

 genomförs delvis av kunniga utifrån och delvis av lärare inom den egna skolan 

Utifrån ovanstående teman ges här en överblick av vad forskningen säger.  

5.4.1. Startpunkt och fortsättning 

Vid introduktionen av interaktiva skrivtavlor är skolans strategi för IKT en grundbult för ett 

lyckat resultat. I de fall där det inte finns en uttalad strategi för hur användningen av IKT ska 

upprätthållas och vidareutvecklas är risken stor att introduktionen misslyckas. Många skolor 

uppnår de första grundläggande målen snabbt men bristen på en långsiktig plan gör sedan att 

projektet stannar av.  En uttalad strategi är viktig eftersom att den avgör vad som ska 

prioriteras, sätter upp mål och tidsplaner och ger en ram för utvärdering av projektet. IKT kan 

inte utgöra en isolerad ö i skolans utvecklingsplan utan måste istället integreras på alla nivåer 

(Condie & Munro, 2007; Balanskat et al., 2006). 

Förutom en gemensam strategi för IKT är det även viktigt att skolledningen står bakom 

satsningen på interaktiva skrivtavlor. I en undersökning av sex grundskolor i Australien 

visade det sig till exempel att rektorns entusiasm och stöd i form av olika resurser var 

avgörande vid introduktionen av interaktiva skrivtavlor (Schuck & Kearney, 2007).  

Efter en första introduktion av interaktiva skrivtavlor ser behovet av vidareutbildning olika ut 

för olika individer. De som redan innan varit intresserade av IKT är när de väl har lärt sig 

grunderna ofta självständiga i sin utforskning av den interaktiva skrivtavlan. Den som 

däremot inte redan har en grund i IKT känner sig obekväma med att experimentera på egen 

hand och behöver ett mer strukturerat och fortlöpandet stöd i sitt lärande (Levy, 2002). 

5.4.2. Individuell och gemensam utbildning 

Det har redan nämnts att behovet av vidareutbildning ser olika ut hos lärare, bland annat 

utifrån tidigare vana och erfarenhet av IKT och intresse av ny teknik. Moss et al. (2007) 

bekräftar behovet av en vidareutbildning som stödjer lärare individuellt i utforskningen av den 

egna pedagogiken och hur den kan förändras med hjälp av den nya tekniken. Samtidigt 

behövs det tillfällen att skapa medvetenhet om de olika sätt på vilka tekniken kan användas 

genom att lärarkollegor möts och diskuterar olika dilemman som man stött på. De interaktiva 

skrivtavlorna tycks till en början stödja lärares existerande undervisningsmetoder för att efter 

en tid utgöra en förlängning av pedagogiken och slutligen förändra undervisningen (Moss et 

al., 2007; Beauchamp, 2004). Denna process kräver tid och bör vara långsiktig.  
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Det tar oftast inte lång tid att lära sig hantera de grundläggande teknikerna hos den interaktiva 

skrivtavlan. Men efter en inledande fas krävs det en fortsatt utbildning för att lärare ska kunna 

bli medvetna om tavlans fulla potential och kunna integrera användandet i undervisningen. 

Detta påpekar Miller & Glover (2006) och betonar samtidigt att en fortsatt utbildning 

företrädesvis sker inom de mindre arbetsgrupperna där pedagoger lär sig av varandras 

erfarenheter. Författarna ger förslaget att avsätta tid i de ordinarie träffarna med arbetslaget 

för att demonstrera och diskutera förslag på lektionsupplägg med den interaktiva skrivtavlan. 

Beauchamp (2004) menar att efter det att en grundläggande utbildning av hela personalen 

skett bör vidareutbildningen sedan individualiseras mer allt efter de behov som olika lärare 

har. 

Vidareutbildningen behöver alltså delvis ske inom den lokala arbetsgruppen för att arbeta 

fram gemensamt undervisningsmaterial och hitta lösningar på didaktiska problem. Men 

samtidigt bör den ge den enskilde läraren verktyg för undervisning med interaktiva 

skrivtavlor. Det finns ingen generell mall för hur undervisningen ska se ut utan varje lärare 

måste individuellt lägga upp den utifrån sammanhang, ämne och elevgrupp.  

5.4.3. Teknik och pedagogik 

Christiansen et al. (2010) beskriver introduktionen av interaktiva skrivtavlor på en skola i 

Stockholm. De lärare som arbetade med interaktiva skrivtavlor upplevde att de inte hade 

tillräckligt med kunskaper för att klara av tekniken. När tekniken strulade tog det tid att hitta 

problemet med följden att irritation uppstod i klassrummet och eleverna blev ofokuserade. 

Vid undersökningen framgick det att kompetensnivån inom IKT bland lärarna var ojämn. För 

att åtgärda detta lät man lärarna gå en IT- och medieutbildning och även en mer individuell 

fortbildning inom interaktiva skrivtavlor.  

En god grundkompetens i IKT underlättar introduktionen av interaktiva skrivtavlor. Lärare 

som bygger upp en teknisk kompetens och självtillit inom området är också mer benägna att 

börja förändra sättet på vilket de undervisar (Miller &Glover, 2010). 

För att introduktionen av interaktiva skrivtavlor ska bli lyckad krävs det att lärarna förbereds 

för den nya rollen, både vad gäller teknik och pedagogik. Detta menar Beauchamp (2004) och 

föreslår en period av utbildning specifikt för interaktiva skrivtavlor innan dessa introduceras i 

större skala på en skola.  

Även Higgins (2010) skriver om hur introduktionen av ny teknik inom skolan kräver en 

period för pedagogisk omformning och en för teknisk. Både elever och lärare behöver få vara 

med och påverka. Samtidigt behöver det finnas en diskussion kring hur tekniken kan stödja 

förändring och förbättring av undervisningen, annars är risken att det endast sker en 

förstärkning av den existerande pedagogiken inom till exempel matematik. Lärare behöver 
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inte endast ha tillgång till teknisk utrustning och ha en bra teknisk kompetens, de behöver 

även ha en god förståelse av hur barn och ungdomar lär och hur undervisning i helklass med 

tavlan kan läggas upp (Wood & Ashfield, 2008). 

I detta sammanhang kan det även nämnas att en bra utbildning inom IKT med fördel påbörjas 

redan under tiden som lärarstudent. Här är forskningen än så länge skral när det gäller 

interaktiva skrivtavlor (Miller & Glover, 2010). 

5.4.4. Extern och intern utbildning 

Interaktiva skrivtavlor användes från början främst inom affärsvärlden och det var där de 

kunniga inom teknologin fanns när tavlorna introducerades i skolan. Somekh et al. (2007) 

beskriver hur i Storbritannien denna externa expertis snart kom att ersättas av den stora 

nationella satsningen på vidareutbildning inom skolan. Expertisen fanns fortfarande främst 

utanför skolvärlden men en pedagogisk dimension lades till det tekniska kunnandet. Under 

början av 2000-talet har expertisen skiftat till att finnas inom skolorna där de interaktiva 

skrivtavlorna används dagligen och behovet av en tillämpad pedagogik finns. De lokala 

myndigheterna vänder sig numera till skolor för att hitta lärare som kan leda andra skolor i 

vidareutbildning.  

Trots denna förskjutning finns det fortfarande ett behov av en variation mellan extern och 

intern expertis. Taveltillverkare utvecklar ständigt programvaror och teknik medan lärare 

driver pedagogiken framåt i skolan. Både den pedagogiska och den tekniska kunskapen 

behöver nå ut till lärare. Ett förslag till hur detta ska möjliggöras är genom så kallade 

”lärarexperter”. Dessa lärare ges avsatt arbetstid för att ägna sig åt den interaktiva skrivtavlan 

och utveckla metoder som sedan kan läras ut till de andra i lärargruppen (Somekh et al., 

2007). 

Miller & GLover (2006) menar att det efter den inledande fasen är viktigt att gå vidare och 

försäkra sig om att alla användare stärker interaktiviteten i sina lektioner. Detta kan 

exempelvis ske genom extern utbildning i nya och kreativa matematikprogram, genom att 

besöka en annan skola som hunnit längre i sitt användande av interaktiva skrivtavlor eller 

genom att inom skolan observera varandras lektioner och efteråt samtala om hur de kan 

utvecklas.  
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5.5. Tid och tillgång 

I Sverige har det än så länge gjorts få studier kring interaktiva skrivtavlor. Gustafsson (2009) 

har skrivit en artikelserie om den interaktiva skrivtavlan i matematikundervisningen i en 

femteklass i Linköping. Han menar att nackdelen med den interaktiva skrivtavlan är att det tar 

mycket tid att planera lektioner och att lära sig programvarans funktioner. Under normala 

arbetsförhållanden kan det vara svårt för lärare att hitta denna tid. I det långa loppet krävs 

dock mindre tid för lektionsplanering eftersom att sparat material kan användas flera gånger. 

Även internationell forskning lyfter fram problemet med att få tiden att räcka till. Brist på tid 

till förberedelse påverkar hur mycket lärare utforskar möjligheterna att använda olika media i 

undervisningsmaterialet (Schuck & Kearney, 2007). Men även om lärare till en början 

upplever att de spenderar mer tid på lektionsplanering för att kunna utnyttja den interaktiva 

skrivtavlan, tycker många att de efter ett tag sparar in tid då de kan återanvända tidigare 

material och endast göra mindre justeringar (Balanskat et al., 2006; Somekh et al., 2007). 

Tavlans inbyggda hjälpmedel, såsom klocka, räknare och linjal, sparar tid både i planering 

inför lektioner och under lektionernas gång. Lektionstempot ökar på så sätt och den tid som 

annars skulle spenderas på att byta material eller rita upp presentationer på tavlan är inte 

längre lika stor (Zevenbergen & Lerman, 2007).  

I en stor sammanställning av studier kring IKT i Europa skriver Balanskat et al. (2006) att 81 

% av lärarna tycker att deras arbetsbörda har ökat medan 35 % av dessa tror att ökningen bara 

är tillfällig. Förändring är ett långtidsprojekt, i skolor som har en bra strategi inom IKT 

kommer troligtvis fördelarna med de interaktiva skrivtavlorna vara övervägande när grunden 

väl är lagd. 

Inom vidareutbildningen för lärare behövs det avsatt tid till att lära sig programvara och 

hårdvara, detta för att lärare ska känna sig bekväma med att använda dem. Tidsbehovet 

varierar från lärare till lärare utifrån vilka förkunskaper som finns (Beauchamp, 2004). 

Ju mer tid som investeras i förberedelse, desto bättre blir resultatet. Detta anser lärarna i 

Levys studie (2002). Lektionsplaneringen ses som en investering inför framtiden då tillverkat 

material finns sparat. Samtidigt är bristen på tid en stor barriär i vad som kan anses som 

realistiskt att åstadkomma på kort sikt. Initial planering är tidskrävande och beror på 

individens kompetens inom IKT. En lektion kan ta allt från två timmar till en arbetsdag att 

förbereda. Lärarna menar att deras egen utveckling inom användandet av interaktiva 

skrivtavlor till stor del beror på om det finns en tavla att tillgå i de klassrum där 

undervisningen bedrivs. Många lärare anser det inte mödan värt att flytta till ett annat 

klassrum för att kunna undervisa vid en interaktiv skrivtavla. Därför är även risken stor att 

lärare inte förbereder material för den interaktiva skrivtavlan då det ändå inte är säkert att 

lektionen kommer att hållas i ett klassrum med rätt utrustning (Levy, 2002). 
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Miller & Glover (2006) utvecklar detta och menar att det underlättar om lärare har bra tillgång 

till den interaktiva skrivtavlan och använder den så mycket som möjligt. Bra IKT-kompetens 

är en del av lösningen på problemet med förberedelsetid. Tidsåtgången kan kortas ned i de fall 

där lärare redan kan hantera ord- och bildbehandling, Internet och andra grundläggande 

programvaror och de matematikprogram som används.  

Sammanfattningsvis är alltså både tid och tillgång till lämplig utrustning två avgörande 

faktorer för lärares engagemang och motivation i att använda den interaktiva skrivtavlan i 

matematikundervisningen. Forskningen pekar på att skolor behöver ha en strategi för hur de 

på bästa sätt kan tillgodose sin personal inom dessa två områden.  
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6. Resultat 

Studiens syfte är att ge inblick i vad forskningen säger om vilka lärarkunskaper som är 

lämpliga för att interaktiva skrivtavlor ska kunna användas så effektivt som möjligt i 

matematikundervisningen. Jag har valt att presentera resultatet med utgångspunkt i de olika 

frågeställningarna för att ge en tydligare överblick. 

6.1. Lärarens kunskaper 

Att använda en interaktiv skrivtavla så effektivt som möjligt i matematikundervisningen 

ställer flera kunskapskrav på läraren. Utifrån den kunskapsindelning som Gustavsson (2002) 

beskriver och som lyfts fram i uppsatsens bakgrundsavsnitt ges här en överblick av vilka 

kunskapsbehov lärare kan tänkas ha. 

Som denna studie visar underlättar det om lärare har en god grundkompetens i IKT redan 

innan den interaktiva skrivtavlan introduceras i undervisningen. De lärare som kan hantera 

ordbehandlingsprogram, Internet, matematikprogram och olika media har ett försprång när de 

ska lära sig de olika funktionerna hos den interaktiva skrivtavlan (Miller & Glover, 2010). De 

har även oftast lättare för att ta till sig ny teknik och kan hantera eventuella tekniska problem 

som uppstår under planering eller lektioner. En god teoretisk och teknisk kunskap om den 

interaktiva skrivtavlan, episteme, blir här en breddning av den tidigare lagda grunden inom 

IKT.  

Det är dock inte tillräckligt med endast en teoretisk kunskap. Lärare behöver även få 

möjlighet att bygga upp en praktisk kunskap, techne, om hur undervisningen kan utvecklas 

med hjälp av den interaktiva skrivtavlan. Detta går hand i hand med fronesis; kunskap om hur 

exempelvis interaktionen i klassrummet sker och på vilka sätt denna kan gynnas för att ge 

eleverna bästa möjliga förutsättningar för lärande (Beauchamp, 2004; Higgins 2010; Wood & 

Ashfield, 2008). 

En god kunskap om den interaktiva skrivtavlan, både ur ett tekniskt och ur ett pedagogiskt 

perspektiv, öppnar upp för en förstärkt interaktivitet. Dock är lärarens egen inställning till att 

förändra den egna pedagogiken avgörande för att nå målet (Somekh et al, 2007). 

Hur ska då dessa kunskaper stärkas och utvecklas? Det finns inte en gemensam lösning som 

passar för alla situationer och alla lärare. Men grunden för en lyckad introduktion av 

interaktiva skrivtavlor tycks vara att skolan har en uttalad strategi för att integrera IKT i 

undervisningen (Balanskat et al., 2006) och att skolledningen ställer sig bakom satsningen 

(Schuck & Kearney, 2007).  
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Här kan det påpekas att den gemensamma visionen även bör vara förankrad bland lärarna, på 

så sätt drivs projektet av hela personalen och inte endast av de som kan anses vara pionjärer 

eller innovatörer.  

Efter en gemensam inledning av projektet kommer behovet av vidareutbildning se olika ut för 

olika lärare, detta främst beroende av vilken grund som finns inom IKT sedan tidigare (Levy, 

2002). Det finns inget facit för hur vidareutbildningen ska se ut. Från studien kan däremot 

dras slutsatsen att det behöver finnas en balans mellan extern och intern utbildning (Somekh 

et al., 2007; Miller & Glover, 2006) samt mellan teknisk och pedagogisk utbildning 

(Beauchamp, 2004; Higgins, 2010, Wood & Ashfield, 2008). 

6.2. Påverkande faktorer 

Det finns flera olika faktorer som är av betydelse vid introduktionen av interaktiva skrivtavlor 

i matematikundervisningen. Det har redan nämnts att en bra vidareutbildning är avgörande för 

att lärare dels ska få en teknisk kunskap och dels en pedagogisk kunskap i hur den interaktiva 

skrivtavlan kan användas i undervisningen.  

Bredden i grundläggande kompetens inom IKT varierar hos lärare, liksom inställningen. 

Några kan ses som pionjärer eller innovatörer som är intresserade av vad som kan 

åstadkommas med den nya tekniken i undervisningen och som driver projektet framåt. Andra 

lärare har en mer tveksam inställning men kan även de anamma den nya tekniken. Både som 

skolledning och enskild lärare är det viktigt att inse att förändring tar tid och måste få göra 

det. Lärare som får en god grundkompetens inom IKT och utvecklar ett självförtroende när 

det gäller den interaktiva skrivtavlan är mer benägna att förändra den rådande pedagogiken 

(Miller & Glover, 2010). 

Uppsatsens resultat visar tydligt på att en av de viktigaste faktorerna för framgång vid 

introduktion av interaktiva skrivtavlor är just tid (Levy, 2002; Beauchamp, 2004), både tid till 

utbildning och samtal med kollegor men även tid till den egna utvecklingen av tekniska och 

pedagogiska kompetenser. Många lärare anser att den initialt ökade arbetsbördan i det långa 

loppet minskar då det den tekniska kunskapen breddas och äldre lektionsmaterial kan 

användas vid fler tillfällen (Balanskat et al., 2006). 

Förutom tid kan även bristande tillgång till den interaktiva skrivtavlan vara ett hinder. En 

begränsad tillgång till IKT, otillräckligt underhåll av hårdvara och olämplig mjukvara 

påverkar i vilken utsträckning lärare använder IKT. Planering och förberedelse blir mer 

tidseffektiv då lärare hjälps åt och delar med sig av material (Ibid.). 

Även om faktorer av mer praktisk art, såsom kostnader för inköp, tavlans placering i 

klassrummet, användning av skolans nätverk och tillgång till Internetuppkoppling, påverkar 
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givetvis användandet av tavlan (Levy, 2002). Detta ligger dock inte i fokus för uppsatsens 

syfte och nämns här bara kort.  

6.3. Lärarens roll 

Det har sedan länge pågått en förändring av lärarrollen från en mer traditionell undervisning 

där läraren är i fokus och den som förmedlar kunskap, till en där eleven och elevens lärande 

står i centrum och läraren är den coach eller handledare som hjälper till att värdera och sålla 

information (Jedeskog, 1998).  

Resultatet för studien visar att användandet av den interaktiva skrivtavlan kan vara en faktor i 

att påverka lärarens roll i matematikundervisningen i ovanstående riktning. Detta är förutsatt 

att tavlan används på ett sådant sätt att tekniken integreras i undervisningen och utnyttjas till 

sin fulla potential.  

Vid introduktionen av interaktiva skrivtavlor i undervisningen bör det finnas en medveten 

strävan efter att göra undervisningen så interaktiv som möjligt. Detta sker främst genom ett 

förändrat tankesätt hos läraren så att eleverna involveras i lärandeprocessen och det 

metakognitiva tänkandet stärks (Miller et al., 2005). Inom en sådan undervisning används den 

interaktiva skrivtavlan inte främst som ett hjälpmedel för presentation utan för att ge lektionen 

struktur, stärka det gemensamma samtalet i klassrummet och förklara processer (Miller et al., 

2005). Det är inte endast det varierade materialet och de kreativa uppgifterna som präglar 

undervisningen utan det finns ett tydligt syfte att förstärka hela lärprocessen och undervisa för 

kreativitet (Wood & Ashfield, 2008). 

Trots den ovanstående beskrivningen visar forskningen på att den bakomliggande 

pedagogiken i stort sett förblivit densamma trots introduktionen av interaktiva skrivtavlor. 

Den interaktiva skrivtavlan används mestadels som ett hjälpmedel för presentation, de slutna 

frågorna dominerar och läraren är fortfarande i centrum (Miller et al., 2008; Higgins, 2010; 

Wood & Ashfield, 2008).  
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7. Diskussion 

I en stor del av litteraturen kring interaktiva skrivtavlor tycks det finnas en önskan om att 

introduktionen av tavlorna i skolan inte endast ska vara en passerande trend utan något som 

får en djupare och mer långsiktig inverkan på den bedrivna undervisningen. Trots detta tycks 

verkligheten se annorlunda ut och jag kan inte annat än undra varför? 

De lärare som har goda kompetenser inom IKT och interaktiva skrivtavlor tenderar att i större 

utsträckning bjuda in eleverna att delta i formandet av undervisningen och de känner sig inte 

hotade i sin lärarroll (Somekh et al., 2007). Jag tror att osäkerhet och brist på erfarenhet av 

undervisning med interaktiva skrivtavlor gör att många lärare av rädsla inte vågar 

experimentera och sträcka sig utanför den egna kunskapszonen.  

Många lärare har dessutom hittat den undervisningsstil de känner sig trygga med. I sådana fall 

är det oftast mer bekvämt att låta den interaktiva skrivtavlan utgöra en förstärkning av den 

rådande pedagogiken istället för att vara ett hjälpmedel för förändring. Detta gäller inte minst 

matematik som kan anses vara ett skolämne där undervisningen till stor del fortfarande följer 

en mer traditionell form med läraren i centrum som den som ensam har och förmedlar 

kunskap.  

Frågan om hur interaktiv undervisning ser ut borde följas av frågan om lärare är beredda att 

låta sin pedagogik förändras. Det stora dilemmat är inte tekniken i sig, som kan stödja de 

metoder som lärare föredrar, utan lärares tillvägagångssätt och undervisningsstil och därför 

även de pedagogiska värderingar som utgör grunden för en lärares agerande och 

kommunikation i klassrummet (Wood & Ashfield, 2008). 

Vid introduktionen av interaktiva skrivtavlor behöver det finnas ett samtal kring hur tekniken 

kan förändra lärarens roll och vilken pedagogik man vill sträva efter igenom hela projektet. 

Här tror jag att en kunskap om interaktivitet och om vad som kännetecknar interaktiv 

undervisningen är en förutsättning, liksom en insikt i att verklig förändring tar tid att 

genomföra.  

Lärares arbete är ofta krävande och för många kan det tyckas ett omöjligt hinder att hitta den 

tid och energi som behövs för att bli trygg och van i sitt hanterande av en interaktiv skrivtavla. 

Det djup i teknisk och pedagogisk kunskap som tycks vara målsättningen inom litteraturen 

kan i lärares vardag tyckas ouppnåelig utan bra support och avsatt tid.  

Många erfarna lärare har en insikt i hur de sociala processerna sker i klassrummet och 

anpassar hela tiden sin undervisning utifrån elevgrupp och situation. Dessa lärare vet att det 

inte finns en enda undervisningsmetod som fungerar i alla lägen, det handlar istället om att 
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kunna tolka vad som händer i klassrummet och utifrån detta kontinuerligt styra 

undervisningen. 

I slutänden finns det inget hjälpmedel, vare sig det handlar om interaktiva skrivtavlor eller 

något annat, som kan ses som en magisk nyckel till en effektivare och mer interaktiv 

matematikundervisning. Men med rätt kunskaper och en öppen inställning hos läraren kan en 

interaktiv skrivtavla vara en hjälp på vägen.  



Läraren och den interaktiva skrivtavlan  Förslag till vidare forskning 

30 

 

8. Förslag till vidare forskning 

I många länder har interaktiva skrivtavlor sedan länge varit en del av undervisningen. I 

Sverige satsar allt fler kommuner på att introducera tavlorna i sina skolor. Även om den 

internationella forskningen kring undervisning med interaktiva skrivtavlor blir allt mer 

omfattande behövs det mer kunskap kring interaktiva skrivtavlor i svenska skolor utifrån hur 

skolvardagen ser ut där.  

Fortfarande tycks det inte finnas belägg för att undervisningen med interaktiva skrivtavlor ger 

en större effekt på elevers lärande jämfört med annan IKT. Inte minst inom detta område finns 

det fortfarande behov av vidare forskning.   

Redan vid början av en satsning på interaktiva skrivtavlor behöver det vara tydligt vilka 

målsättningar som finns. Ses den interaktiva skrivtavlan som ett hjälpmedel för att stärka eller 

för att utveckla en viss pedagogik, och i vilken riktning ska i så fall utvecklingen ske? Kan det 

i vissa fall vara ett mål i sig att ha en modern teknisk utrustning på skolan och riskerar då 

användningen av utrustningen att bli en sekundär fråga? Jag skulle önska att mer forskning 

ägnades åt de bakomliggande motiven för introduktionen av interaktiva skrivtavlor och om 

dessa motiv motsvarar de effekter som ges i längden. 
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