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arbete. 
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först ske. Den mest framträdande faktorn som framkommit i litteraturen är att lärarna upplever att de  
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pedagogiska kompetenser. Litteraturen pekar på att en fullgod fortbildning är avgörande för hur väl  
den interaktiva skrivtavlan kan integreras i undervisningen och för att lärare ska utveckla en säkerhet i 
att hantera verktyget.
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1. Inledning

Matematiksatsningen, som varade  mellan  åren  2009  och  2011,  var  ett  projekt  som 
genomfördes  av  Skolverket,  och  som innebar  att  skolor  kunde  söka  bidrag  för  att 
utveckla sin matematikundervisning (Skolverket, 2013a). Flera av skolorna som sökte 
pengar  under  Matematiksatsningen och  fick  detta  bidrag  ville  utveckla  matematik-
undervisningen  genom  interaktiva  skrivtavlor,  IST  (Skolverket,  2013b;  Skolverket, 
2013c). Exempelvis var antalet ansökningar om bidrag till IST-utveckling år 2010 drygt 
500 (Gustafsson, 2010).

Skolverkets  önskan  om  utveckling  inom  just  matematikämnet  grundade  sig  på 
indikationer  om  att  de  svenska  elevernas  matematikkunskaper  under  senare  år  har 
sjunkit. Detta har bland annat visats i PISA-undersökningar och en jämförelse över tid 
visar att det har blivit färre elever som uppfyller målen i matematik (Skolverket, 2010). 
Förhoppningen var att de bidrag som gavs i samband med Matematiksatsningen skulle 
höja  elevers  studieresultat  i  matematik.  Det  finns  flera  studier  som  visar  hur  en 
interaktiv skrivtavla påverkar undervisning och lärande, men trots detta är det svårt att 
finna  studier  som styrker  ett  samband  mellan  IST och  elevers  höjda  studieresultat 
(Moss, Jewitt, Levačić, Armstrong, Cardini & Castle, 2007).

Parallellt  med  att  Matematiksatsningen genomfördes  har  en  ökad  vilja  att 
professionalisera  läraryrket  framförts  från  bland  annat  fackförbunden  (Colnerud  & 
Granström, 2002). Ett steg i denna professionaliseringsprocess har varit att legitimera 
lärare och ge dem en gemensam yrkesetik. Flera författare (Carlgren, 2004; Orlenius & 
Bigsten, 2008; Sjöberg, 2010) skriver att det väsentliga i en profession är att veta, och 
kunna redovisa, varför man gör som man gör. En lärare ska alltså vara reflekterande, 
utvärderande och kunna göra övervägda val och som Colnerud och Granström (2002, 
s.9) skriver, professionalitet hör samman med kompetens och ansvar. Det är en lärares 
skyldighet och professionella ansvar  att ta  alla chanser  som ges  för att  bredda sina 
kunskaper om vilka konsekvenser de val man gör får, eftersom lärare är professionellt 
ansvariga för sina yrkesmässiga misstag (Colnerud & Granström, 2002).

Vi är båda nyfikna på att använda IST i vår egen undervisning och med bakgrund i 
Colnerud och Granströms (2002) beskrivning av lärarprofessionalisering bör man ha 
belägg för varför IST används i undervisningssituationer, och framför allt veta vilka 
konsekvenser  ett  eventuellt  användande  får.  Därför  syftar detta  arbete  till  att 
sammanställa forskningslitteratur kring lärares erfarenheter av och förhållningssätt till 
ett IST-användande främst inom ämnet matematik. Vi ville på så sätt öka både vår egen 
och andra lärares medvetenhet, så att man ska kunna hävda att man använder IST som 
ett resultat av ett medvetet val.
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2. Syfte och frågeställning

Under  vår  studietid  har  vi  vid  ett  flertal  tillfällen  stött  på  effekter  av  profession-
aliseringen av läraryrket. En av dessa effekter är det ökade kravet på medvetenhet hos 
lärare och att man som lärare bör kunna motivera de val man gör. Vi känner båda två ett  
intresse för IST och önskar att använda oss av det i vår kommande yrkesutövning, men 
samtidigt  upplever  vi  att  vi  inte  har  tillräcklig  kunskap  kring  den  interaktiva 
skrivtavlans konsekvenser för att kunna motivera vårt val fullt ut.

Därför valde vi att ta tillfället i akt när examensarbetet skulle skrivas, och valde att göra 
en litteraturstudie som syftar till att redovisa och sammanställa lärares erfarenheter av 
och förhållningssätt till IST-användning främst inom ämnet matematik. Genom att göra 
detta hoppas vi att vi kan öka både vår egen och andras kunskap om de interaktiva 
skrivtavlornas effekter för undervisningen.

Vår frågeställning är därför följande;
Vilka  lärarerfarenheter  av  IST  i  undervisningen  och  vilka  lärarförhållningssätt  till 
användning  av  IST  i  undervisningen,  främst  inom  ämnet  matematik,  beskrivs  i 
forskningslitteraturen?
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3. Metod

Studien  genomförs  efter  vad  Forsberg och  Wengström (2003) kallar  en  systematisk 
litteraturstudie. De beskriver i sin bok, Att göra systematiska litteraturstudier, vad flera 
olika författare påtalar som de viktigaste stegen i en systematisk litteraturstudie. Stegen 
är följande:

1. Motivera varför studien görs (problemformulering).
2. Formulera frågor som går att besvara.
3. Formulera en plan för litteraturstudien.
4. Bestämma sökord och sökstrategi.
5. Identifiera och välja litteratur.
6. Kritiskt värdera, kvalitetsbedöma och välja den litteratur som ska ingå.
7. Analysera och diskutera resultatet.
8. Sammanställa och dra slutsatser.

Steg 1, 2 och 3 har redan behandlats och steg 8 behandlas i litteraturstudiens sista delar. 

3.1 Sökord och sökstrategi 

Linköpings  Universitetsbibliotek  har  nyligen  (våren  2013)  lanserat  en  ny  söktjänst, 
UniSearch,  som ger  möjlighet  att  snabbt  söka  bland  en  mängd  olika  källor  såsom 
exempelvis  vetenskapliga  artiklar,  examensarbeten  och  i  bibliotekskatalogen 
(UniSearch,  2013).  Denna  söktjänst  väljs  därför  för  sökning efter  forskning i  olika 
databaser. UniSearch har även en sökfunktion, Kollegialt granskad, som gör att endast 
granskade  resultat  visas  och  denna  funktion  är  aktiverad  under  sökprocessen. 
Sökningen  begränsas  inte  till  specifika  publiceringsår  eftersom  all  forskning  inom 
området anses vara relevant för denna studie.

För att se vilka kombinationer av ord som skulle vara mest effektiva att använda vid 
sökningarna testas flera olika. Orden  “interaktiv  skrivtavl*”  1 och  IST kombineras i 
sökningen med orden  matematik, undervisning och  pedagogik. Sökningarna på dessa 
ord  ger  dock  inga  granskade  resultat  på  svenska.  Motsvarande  sökning  görs  för 
sökordens  engelska  översättningar  “interactive  whiteboard*” och  IWB2,  som 
kombineras med orden  mathematic*,  teaching och  pedadogy.  Nedan visas en tabell 
över antalet granskade engelska sökträffar vid sökningen i UniSearch 13-04-25:

“interactive whiteboard*” IWB

mathematic* 930 887

mathematic* AND teaching 875 285

mathematic* AND teaching AND 
pedagogy

835 165

1 Sökningen görs på alla kombinationer av ord som börjar på 'interaktiv skrivtavl', men de resultat som endast innehåller 
'interaktiv', eller 'skrivtavl' utesluts.

2 IWB är den engelska förkortningen av interactive whiteboard, motsvarande svenskans IST.
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I  tabellen på föregående sida visas alltså  bara granskade resultat  som är skrivna på 
engelska. Dock bör det tilläggas att vissa titlar förekommer flera gånger, så det faktiska 
antalet  träffar  är  lägre  än  vad  siffrorna  visar.  Arbetet  påbörjas  med  att  läsa 
forskningsöversikter som fås ifrån databassökningen för att snabbt få en överblick av 
forskningsområdet. Utifrån dessa forskningsöversikter görs sedan specifika sökningar 
efter studier som översikterna refererat till, en process som Forsberg och Wengström 
(2003)  benämner  som  manuella  sökningar.  För  sökningar  efter  specifika  studier 
används  mestadels  Google  Scholar,  men  också  UniSearch används  i  detta  syfte. 
Forskningsöversikterna som läses är:

● BECTA (2012) 
● Glover, Miller, Averis och Door (2005) 
● Miller och Glover (2010)  
● Smith, Higgins, Wall och Miller (2005) 

Dessa forskningsöversikter används både i studiens 4. Bakgrund, samt i 5. Resultat. 

3.2 Val av litteratur

De artiklar som återkommande använder  interactive whiteboard i  sin text,  borde av 
platsskäl  även  använda  förkortningen  IWB.  Därför  fokuseras  den  ytterligare 
granskningen på de 165 artiklar som fås vid sökning av IWB AND mathematic* AND 
learning AND teaching, samt de artiklar som fås vid de manuella sökningarna. Studien 
genomförs alltså i form av en systematisk sökning av forskningslitteratur som uppfyller 
följande kriterier: studien är granskad, relevant för matematikundervisning och som rör 
interaktiva  skrivtavlors  användning  i  utbildningssyfte.  Som  tidigare  nämnts  så  ger 
databassökningarna  inga  svenska  resultat,  men  de  manuella  sökningarna  resulterar 
bland annat i tre svenska artiklar, samtliga författade av Gustafsson och publicerade i 
Nämnaren. 

Det  görs  inga  stadium-  eller  nationsspecifika  avgränsningar  eftersom  en  bred  bild 
önskas. Däremot har begränsning gjorts vad gäller språk, endast svensk- och engelsk-
språkiga artiklar behandlas i studien. Från träfflistan, som genereras enligt metoden i 
ovanstående avsnitt,  väljs  de  titlar  ut  som är  relevanta  utifrån  dessa  avgränsningar. 
Ytterligare ett urval efter relevans görs i samband med överskådliga genomläsningar, 
t.ex. artiklarnas sammanfattningar. 

3.3 Kritiskt värdera och kvalitetsbedöma litteraturen

Som tidigare nämnts används en funktion som gör att endast granskade studier visas vid 
sökningar i  UniSearch. Användandet av denna funktion är en del av arbetet med att 
kvalitetsbedöma  de  artiklar  som  används  i  studien.  Utöver  denna  metod  bedöms 
litteraturen i de manuella sökningarna utifrån dess vetenskapliga status. Orsaker till att 
en  artikel  väljs  bort  på  grund av  bristande  vetenskaplig  status  kan vara  flera,  men 
exempelvis väljs IST-leverantörers egenproducerade artiklar bort då de anses partiska 
och dess  vetenskapliga grund ifrågasätts.  Artiklar  har  också valts  bort  på  grund av 
subjektivitet eller för att de saknat metodbeskrivningar. Sammanfattningsvis grundar sig 
denna  text  i  stort  på  artiklar  som  är  ett  resultat  av  forskning  bedriven  på  olika 
universitet  eller  högskolor  och  på  artiklar  skrivna  av  statliga  myndigheter  främst  i 
Storbritannien.  I  Bilaga  1:  Tabell  över  de  artiklar  som används  i  litteraturstudien 
redovisas en tabell över de artiklar och rapporter som litteraturstudien bygger på och i 
tabellen finns även en kortfattad beskrivning av dem.
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Trots att sökningarna, både de ifrån Unisearch och de manuella sökningarna, resulterat 
i  ett  stort  antal  artiklar är  få  av  dem resultat  av svenska  studier,  vilket  innebär  att  
möjligheten  till  att  generalisera  så  att  det  även  täcker  svensk  undervisning  är 
diskutabelt.  Däremot  har  inte  storleken  på  studierna  varit  en  kritisk,  eller  en 
avgränsande faktor, då upplevelser och erfarenheter anses ha lika stor vikt oavsett om 
det är en studie på sin egen undervisning eller en studie som täcker hela Londons IST-
utrustade skolor.

3.4 Analysera och diskutera resultatet

I och med att detta är en litteraturstudie används endast tidigare forskning inom det 
aktuella området, alltså bygger studien på sekundärkällor. Därför belyses vad Alvesson 
och Sköldberg (2008) skriver om forskningsprocessen:

“Forskningsprocessen utgör en (re)konstruktion av den sociala verkligheten, där forskaren 
dels interaktivt samspelar med de beforskade, dels aktivt tolkande hela tiden skapar bilder 
för sig själv och för andra: bilder vilka selektivt lyfter fram vissa bud på hur förhållanden - 
upplevelser,  situationer,  relationer  -  kan  förstås,  och  (därmed)  negligerar  alternativa 
tolkningar.”

 (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 21) 

Allt  material  som  studerats  i  denna  litteraturstudie  är  alltså  någons  tolkning  av 
verkligheten,  något  som har  setts  som en viktig  faktor  då analysen av den tidigare 
forskningen  genomförs.  Det  gäller  i  sin  tur  även  arbetet  med  denna  studie,  då  de 
förhållningssätt och erfarenheter som återfinns i litteraturen, tolkas ytterligare en gång 
innan de kategoriseras och tematiserats.  

Erfarenheter och förhållningssätt är två, för denna studie, centrala begrepp.

• Med erfarenheter avses i vilken grad, samt hur lärare och elever har stött på IST 
i undervisningen. Denna definition utgår ifrån Nationalencyklopedins  hemsida, 
där  beskrivs  erfarenheter  som  den  process  där  kunskap  eller  färdigheter 
(förmågor) förvärvas, samt resultatet av denna process. (NE, 2013a).

• Med  förhållningssätt avses  de  inställningar  till  IST-tekniken  som lärare  och 
eleverna  ger  uttryck  för,  alltså  vilka  upplevelser  som  de  fått  av  ett  IST-
användande och som därmed har skapat en värdering som styr deras handlande 
(NE, 2013b). Även denna definition görs med bakgrund i den beskrivning av 
begreppet som Nationalencyklopedin ger på sin hemsida; förhållningssätt är ett 
uttryck för en viss inställning (NE, 2013c). 
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4. Bakgrund

Inledningsvis redogörs för vad denna studie avser med begreppet IST och interaktivitet, 
för  olika  varianter  av  interaktiva skrivtavlor  och deras  tillvalsutrustningar,  samt  för 
interaktiva skrivtavlors historia i  utbildningssammanhang. Genom att  vara medveten 
om elevernas upplevelser och erfarenheter skulle läraren kunna integrera tekniken på ett  
sätt  som gynnar både lärande och undervisning, och  som en  teoretisk bakgrund till 
studien  även  elevernas  förhållningssätt  till  och  erfarenheter  av  den  interaktiva 
skrivtavlan presenteras.

4.1 Vad är IST?

Brown (n.d.) skriver att det finns två varianter av interaktiva skrivtavlor som bygger på 
olika  tekniker  och  de  har  skilda  användningsområden.  Den  första  är  en  virtuell 
elektronisk version av den traditionella vita tavlan, där samtliga deltagare via datorer 
kan läsa vad de övriga har skrivit, samt själva skriva på tavlan. Det här är alltså ingen 
fysisk  tavla,  utan  existerar  endast  elektroniskt,  och  kallas  därför  ibland  för  en 
elektronisk whiteboard. Den andra sorten av interaktiv skrivtavla är en stor fysisk skärm 
som  kan  ha  funktionen  av  en  traditionell  skrivtavla,  en  projektorskärm  eller  en 
elektronisk kopia av en datorskärm (Brown, n.d.). Via en spegling av datorskärmen kan 
sedan själva datorn styras ofta med hjälp av en speciell penna, och att peka med pennan 
kan jämföras med ett musklick (Kent, 2006). Denna text är koncentrerad till den andra 
varianten av interaktiv skrivtavla och det är alltså det som här avses med begreppet IST, 
och därmed kommer den elektroniska whiteboarden inte att behandlas ytterligare. 

En  återförsäljare  för  en  av  de  största  leverantörerna  av  interaktiva  skrivtavlor  ger 
följande beskrivning av vad en interaktiv skrivtavla är på sin hemsida:

”Den interaktiva tavlan används tillsammans med en projektor och dator. Det du gör på 
datorn, syns på tavlan. Du kan styra datorn genom att trycka på skrivytan eller klicka med 
en  penna  som medföljer  tavlan.  webbsurfa,  se  film,  jobba  med  musik  och  ljud,  spara  
dokument, mejla och skriva ut. De specialprogram och interaktiva funktioner som följer 
med tavlan  utgör  en  plattform och  en  delaktighet  i  klassrummet  som endast  fantasins 
gränser sätter stopp för.”

(Racopy, 2013)

Den  interaktiva  skrivtavlan  är,  till  skillnad  från  den  traditionella  skrivtavlan,  alltså 
kopplad  till  en  dator  och  användaren  har  därmed  fler  valmöjligheter  och  möjliga 
användningsområden än med en traditionell skrivtavla. 

4.1.1 Olika varianter av IST

Bland  de  interaktiva  skrivtavlorna  som  avses  med  denna  studie  återfinns  en  stor 
variation.  Den  största  skillnaden  mellan  de  olika  typerna  är  om  den  interaktiva 
skrivtavlan är stationär eller mobil.  Robertson och Green (2012) skriver att det inom 
skolan är vanligast med stationära interaktiva skrivtavlor och att dessa då hängs på en 
vägg i klassrummet. Många forskare inom området pekar på den stora kostnaden som 
stationära interaktiva skrivtavlor medför som en nackdel (Brown, n.d.; Glover & Miller, 
2002; Slay, Siebörger & Hodgkinson-Williams, 2008) och enligt Robertson och Green 
(2012) kostar de mellan 1000 – 2000 pund, som motsvarar ca 10 000 – 20 000 svenska 
kronor. Jämförelsevis kostar de mobila interaktiva skrivtavlorna 250 – 400 pund, som i 
svenska kronor är ungefär 2 500 – 4 000. Som namnet antyder är mobila skrivtavlorna 

6



flyttbara, men de är också mindre än  de stationära (Robertson & Green, 2012). Flera 
leverantörer av mobila skrivtavlor erbjuder en enklare och en mer avancerad (och mer 
kostsam)  variant.  Enbart  den  mer  avancerade  varianten  har  möjlighet  att  kopplas 
samman med tillvalsutrustning, vilket vi återkommer till nedan.  

Ytterligare en viktig skillnad mellan olika typer av interaktiva skrivtavlor är  hur de 
styrs, det vill säga om man kan kontrollera tavlan med handrörelser eller om en speciell 
penna behövs. Dessa två kategorier av tavlor brukar ibland kallas för mjuka respektive 
hårda tavlor. De tavlor som kan styras med handrörelser kan också styras med en penna 
eller med nästan vad som helst, vilket kan ses som en fördel. Denna touch-teknik gör 
däremot att man inte kan ta stöd på tavlan med handen eftersom tavlan kan uppfatta 
detta (Betcher, Lee & Blomberg, 2011). På tavlor som kräver att specialpennor används 
riskerar  man inte  att  oönskade streck bildas då  man tar  stöd när  man antecknar  på 
tavlan, men samtidigt går tavlan inte att använda till fullo om pennorna saknas (Betcher 
et al., 2011). Det finns även en underkategori till denna typ av interaktiva skrivtavlor, 
nämligen de tavlor som använder en traditionell skrivtavla som grund. Dessa är ofta ett 
bra alternativ ur ekonomisk synvinkel, men reflektionerna i skrivtavlan från projektorn 
uppfattas ofta som besvärande (Betcher et al., 2011). 

4.1.2 Tillvalsutrustning

Till vissa typer av de interaktiva skrivtavlorna finns det alltså möjlighet att köpa olika 
tillvalsutrustningar.  Två  av  dessa,  som  ofta  nämns  som  fördelaktiga  i  utbildnings-
sammanhang,  är  trådlösa  skrivplattor  och  responssystem  (Gustafsson,  2010;  Moss, 
Jewitt, Levačić, Armstrong, Cardini & Castle, 2007; Robertson & Green, 2012). Brown 
(n.d.)  poängterar  dock  att  tillvalsutrustningarna  till  den  interaktiva  skrivtavlan  är 
mycket kostsamma och det är något som också Gustafsson (2010) instämmer i.

Responssystem består av ett antal elevenheter som kommunicerar med en mottagare 
och kan användas till att både testa kunskaper och för att skapa underlag för exempelvis 
en matematisk diskussion. Detta kan göras både anonymt eller namngivet (Gustafsson, 
2010).  Gustavsson (2010) skriver att ett responssystem för 30 elever kostar lika mycket 
som, om inte mer, än vad den interaktiva skrivtavlan i sig kostar, vilket han anser vara 
en orsak till att responssystem än så länge är relativt ovanliga. 

Ett  annat  tillbehör  till  den  interaktiva  skrivtavlan  är  den  trådlösa  skrivplattan.  Den 
ansluts alltså trådlöst till den interaktiva skrivtavlan och kan sedan kontrollera tavlans 
innehåll  från  var  som  helst  i  klassrummet  (Moss  et  al.,  2007).  Till  skillnad  från 
responssystemen, vilket  kräver en hel  klassuppsättning för att  till  fullo  uppfylla sitt 
syfte, behövs endast en trådlös skrivplatta, som sedan kan skickas mellan användarna. 
Vidare konstaterar de att den trådlösa skrivplattan generellt upplevs enklare att skriva på  
än den interaktiva skrivtavlan i sig (Moss et al., 2007). 

4.1.3 Historiken för IST inom skolan

Inom utbildningsväsendet finns en lång tradition av att använda sig av skrivtavlor, och 
det härstammar från då de svarta tavlorna introducerades 1801 (Betcher et al., 2011). 
Sedan dess har många av dem bytts ut till gröna, för att sedan bytas till vita tavlor och 
nu införs ännu en ny variant av skrivtavla – den interaktiva. Gustafsson (2009a) skriver 
att i och med att den interaktiva skrivtavlan introduceras i skolorna tas steget in i det 
moderna IT-samhället. Den första interaktiva skrivtavlan tillverkades 1991 och den var 
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av varumärket SMART Board (Moss et al., 2007). SMART Board hade då utvecklat ett 
verktyg ämnat för att användas inom kontorsmiljöer och inte inom utbildningsmiljöer. 
Många fler tillverkare har tillkommit och de har senare vidareutvecklat och anpassat de 
interaktiva skrivtavlorna till  utbildningssammanhang  (Moss et  al., 2007). Sedan dess 
har IST snabbt spridit sig inom skolvärden och tavlornas stora genombrott kom i början 
på 2000-talet (Betcher et al., 2011).

I Sverige genomfördes, som tidigare nämnt, Matematiksatsningen för att vidareutveckla 
matematikundervisningen. Liknande projekt där man har satsat på IST har genomförts i 
flera andra länder, exempelvis Australien, Italien, Mexico, Nederländerna, Nya Zeeland, 
Turkiet, Storbritannien och USA (Türel, 2011). Det land som förmodligen satsat mest 
pengar på de interaktiva skrivtavlorna är  Storbritannien som mellan 2003 och 2005 
öronmärkte över  50 miljoner  pund för  inköp av interaktiva skrivtavlor till  skolorna 
(Wood & Ashfield, 2008). En tidigare utbildningsminister i Storbritannien har sagt att 
att alla klassrum i framtiden kommer att innehålla en interaktiv skrivtavla och säger att 
tekniken redan nu har revolutionerat inlärningen (Arnott, 2004). 

Storbritanniens stora satsningar på interaktiva skrivtavlor märktes tydligt under 2004 då 
antalet interaktiva skrivtavlor i de brittiska skolorna ökade kraftigt (Moss et al., 2007), 
vilket demonstreras i grafen nedan. Denna satsning på interaktiva skrivtavlor har lett till 
att Storbritannien har, i särklass, högst frekvens av IST i sina klassrum. Andelen av de 
brittiska klassrummen som är utrustade med en interaktiv skrivtavla är 70% (Betcher 
et al., 2011).  

Några  av  de  största  tillverkarna  som  förser  de  svenska  skolorna  med  interaktiva 
skrivtavlor är;  SMART Board, ActiveBoard och CleverBoard.  SMART Board har länge 
varit den ledande producenten och finns, enligt egen utsago, i över 15 000 svenska 
klassrum (SMART Board, 2013).

4.2 Interaktivitet

I litteraturen ges en rad olika definitioner av interaktivitet och hur interaktivitet kan 
kopplas till IST. En definition av interaktivitet ges på Nationalencyklopedins hemsida; 
interaktivitet  är  ett  samspel  eller  en  process  mellan  individer  i  vilken  de  påverkar 
varandra (NE, 2013d). Att tillsammans lära, utforska och arbeta är något som återfinns 
bland de  Övergripande målen i  läroplanen för  gymnasiet  (Skolverket,  2011)  och är 
därför  något  som förespråkas  inom undervisningen.  Eleverna  ska  inte  vara  passiva 
mottagare, utan tillsammans utföra aktiviteter för ett aktivt lärande, och detta är en av 
den interaktiva skrivtavlans huvudsakliga funktioner (Brown, n.d.).
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Figur 1: Antalet interaktiva skrivtavlor i Storbritanniens klassrum år  2000-2005.  
Hämtad från Moss et al. (2007, s.104).



Glover,  Miller,  Averis  och  Door  (2007) använder  tre  begrepp  för  att  beskriva  hur 
interaktivt den interaktiva skrivtavlan används i undervisningen;  stöttande pedagogik, 
interaktivitet  och utökad interaktivitet. Den stöttande pedagogiken innebär att IST ges 
rollen som enbart ett visuellt stöd, medan interaktivitet innebär att läraren går ett steg 
längre och använder sig av tavlans visuella, verbala och kinestetiska möjligheter3. Den 
utökade interaktiviteten innebär att användandet är en integrerad och naturlig del under 
flertalet  lektioner.  Interaktivitet kan  i  sin  tur  kategoriseras  i  teknisk, fysisk  och 
begreppsmässig interaktivitet (Moss et al.,2007). Teknisk interaktivitet innebär kort att 
interaktionen till största del, eller uteslutande, sker mellan elev och teknik. Den fysiska 
interaktiviteten har  fokus  på  att  eleverna  får  gå  fram  och  själva  manipulera  den 
interaktiva skrivtavlan. Den begreppsmässiga interaktiviteten fokuserar på att utforska 
och konstruera  kunskap som beskrivs  i  läroplanen (Moss  et  al.,  2007).  Moss  et  al. 
(2007) fann i sin studie att den tekniska interaktiviteten är vanligast förekommande  i 
IST-klassrum, samtidigt som matematikklassrummen till viss del också präglas av en 
fysisk  interaktion.  Moss  et  al.  (2007)  konstaterar  dock  att  den  begreppsmässiga 
interaktionen var relativt ovanlig.

Även McQuillan, Northcote och Beamish (2012) beskriver olika typer av interaktivitet 
som förekommer i ett klassrum. De olika typerna som nämns är  interaktivitet mellan 
lärare  och  elever,  interaktivitet  mellan  elever,  och  interaktivitet  mellan  elever  och 
tekniken. Dessa är till viss del lika de begrepp som Moss et al. (2007) beskrivit, speciellt 
är teknisk interaktivitet och interaktivitet mellan elev och teknik snarlika. McQuillan et 
al. (2012) har sett att den interaktiva skrivtavlan gynnar alla tre typerna av interaktivitet 
som de beskriver (interaktivitet mellan lärare och elever, interaktivitet mellan elever, 
och interaktivitet  mellan elever  och tekniken),  men framför  allt  gynnas  den mellan 
elever och teknik.  Moss  et  al.  (2007) och McQuillan et  al.  (2012) har alltså  funnit 
liknande resultat.

I  denna  studie  används  en  vidare  definition  av  interaktivitet än  den  National-
encyklopedin ger  och här  definieras  interaktivitet  huvudsakligen i  enlighet  med den 
definition som ges av McQuillan et al. (2012). Alltså att interaktivitet är en process 
mellan  individer  och  mellan  individ  och  teknik,  i  vilken  de  påverkar  varandra. 
Interaktivitet  i  ämnet  matematik  verkar  inte  vara  lika  vanligt  förekommande som i 
övriga ämnen. Man har sett att det är speciellt inom matematiken som de traditionella 
mönstren lever kvar, där den interaktiva skrivtavlan används för att presentera exempel 
som följs av att eleverna självständigt räknar i sina böcker (Glover et al., 2007). Att 
lärare  utvecklas  från  att  använda  stöttande  pedagogik till  utökad  interaktivitet 
rekommenderas, detta eftersom lärare då samarbetar både med varandra och med elever 
och använder den interaktiva skrivtavlan för utökad interaktivitet. Detta i sin tur leder 
till livliga, utmanande och tankeväckande lektioner (Glover et al., 2007).

4.3 Elevers uppfattningar av och förhållningssätt till IST

Att läraren har kunskaper om elevers upplevelser av och förhållningssätt till IST kan 
medföra att  tekniken integreras i  undervisningen på ett  mer medvetet  sätt,  eftersom 
lärares och elevers ord och handlingar är beroende av varandra (Fuglestad, 1997/1999). 
Detta samband kallar Fuglestad (1997/1999) för ett  rationellt perspektiv, som innebär 
att undervisning och lärande är präglade av interaktionssituationer, där lärare och elever 
handlar av hänsyn till varandra. Den ena partens handlingar kan bara förstås i relation 
till den andras, vilket medför att båda partes ord och handlingar får sin mening genom 

3 En person som lär sig via den visuella lärstilen tolkar omvärlden främst med hjälp av synintryck, den kinestetiska använder 
kroppen för att förstå och tolka omvärlden och den auditoriska stimuleras av och uppmärksammar musik och ljud (Gardner, 
1994/1998).
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varandra (Fuglestad, 1997/1999). Därför kan lärares kunskap om elevers uppfattningar 
av och förhållningssätt till IST ses som  nödvändig, för att de till fullo ska förstå sina 
egna handlingar. 

De uppfattningar som elever redogjort för i litteraturen har ofta en positiv karaktär och 
eleverna har generellt en positiv upplevelse av ett  IST-användande (Moss et al., 2007; 
Passey, Rogers, Machell, McHugh & Allaway, 2003; Wall, Higgins & Smith, 2005). 
Huruvida den interaktiva skrivtavlans nyhetsfaktor påverkar dessa attityder eller inte 
diskuteras mycket lite i litteraturen, och de få studier som har studerat detta har kommit 
fram till olika resultat. Knight, Pennant och Piggott (2005) har sett att elevers positiva 
upplevelse återfunnits mer än två år efter att den interaktiva skrivtavlan introducerades 
medan Moss et al. (2007)  och BECTA (2012) skriver att så inte är fallet.  Moss et al. 
(2007) har sett att när denna nyhetsfaktor försvinner, det vill säga när eleverna blivit 
vana vid IST, försvinner även den positiva effekten på elevernas inställningar, speciellt 
vad det gäller deras motivation.

4.3.1 Sambandet mellan självkänsla och teknisk vana

Det  finns  studier  som  pekar  på  att  ett  IST-användande  kan  medföra  en  förbättrad 
självkänsla hos elever. En anledning till detta är att eleverna uppger att det är lätt att rita 
bra figurer på tavlan, samt att det är enkelt att sudda om något blir fel och att inga spår 
av fel därför syns i slutresultatet (Knight et al., 2005). Eventuellt har detta ett samband 
med att eleverna ofta upplever att den interaktiva skrivtavlan ‘dämpar’ effekterna av att 
göra fel  (Knight et  al.,  2005).  Däremot har Tataroğlu och Erduran (2010) studie av 
elevers attityder till IST i matematikundervisningen visat på ett annat resultat, 55 % av 
eleverna i deras studie tror nämligen inte att den interaktiva skrivtavlan kan höja deras 
självförtroende.

Glover et al. (2007) har funnit att de elever som saknar tekniska kunskaper ofta känner 
sig inkompetenta och riskerar att förlora självkänslan vid ett IST-användande. För att 
elever ska kunna utveckla sin självkänsla, behöver de få möjligheten att själva använda 
tavlan  för  att  utveckla  sin  tekniska  kunskap.  Tyvärr  verkar  elever  generellt  sakna 
tillräcklig teknisk kompetens för att kunna använda tavlan så som de vill  (Slay et al., 
2008).  Vissa  elever  uppger  till  och  med  att  de  finner  den  interaktiva  skrivtavlan 
svårhanterlig (Smith, 2009), exempelvis uppger elever att de har svårt att flytta objekt 
på tavlan  (Hall och Higgins, 2005). Denna avsaknad av teknisk vana skulle möjligen 
också  kunna ligga  till  grund för  att  en  relativt  stor  andel  av  eleverna  uttrycker  en 
motvilja till  att gå fram och använda tavlan, som exempel kan nämnas att 18 % av 
eleverna i Moss et al. (2007) studie uttryckt att de ogillade det. 

Detta tyder på att elever behöver få någon slags träning i tekniken för att de ska kunna 
nyttja den interaktiva skrivtavlans fördelar tillfullo, vilket också föreslås av  Hall och 
Higgins (2005) samt  Smith, Higgins, Wall och Miller (2005). Denna träning föreslås 
vara just träning i att hantera tekniken, och inte som en del av någon ämnesuppgift, och 
bör därmed ligga utanför den ordinarie lektionstiden. En orsak till att denna träning bör 
ligga  utanför  lektionstiden  är  att  lärare  ofta  själva  dominerar  IST-användandet  i 
klassrummet  (Shenton  &  Pagett,  2007).  Eleverna  agerar  i  de  fallen  som  passiva 
observatörer och ges alltså sällan möjlighet till att utveckla denna nödvändiga tekniska 
kompetens under lektionstid (Shenton & Pagett, 2007). Utöver att eleverna höjer sin 
tekniska  kompetens  tror  sju  av  tolv  elever  i  Hall  och  Higgins  studie  (2005)  att 
lektionerna skulle bli roligare om de fick använda den interaktiva skrivtavlan mer på 
lektionerna.
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Moss et al. (2007) efterlyser mer elevdelaktighet och påpekar att det kan öka elevernas 
engagemang  och  motivation.  Några  konkreta  förslag  på  elevdelaktighet  som  ges  i 
litteraturen är att läraren använder sig av elevernas egna material på tavlan (Wall et al., 
2005), att elever själva får skriva sina lösningar på den interaktiva skrivtavlan (Cogill, 
2003) och att använda sig av omröstningar i klassen (Cogill, 2003; Glover & Miller, 
2001a).  Detta skulle  också kunna bidra till  att  elever utvecklar  sin kreativitet  (Wall 
et al.,  2005)  men  också  att  deras  engagemang  ökar  (Cooper,  2003;  Gage,  2003; 
Madden, Bates, Apthorpe & White, 2003; Glover & Miller, 2001a; Knight et al., 2005).

4.3.2 Sambandet mellan multimedia och motivation

Många studier  pekar på  att  IST är  motivationshöjande för eleverna (BECTA, 2012; 
Brown, n.d.; Hodge & Anderson, 2007; Knight et al, 2005; Shenton & Pagett, 2007; 
Slay et  al.,  2008; Torff & Tirotta,  2010).  Detta förklaras med att  kombinationen av 
tekniken i sig, som av eleverna uppfattas som ny och modern, och förmågan att visa 
multimedia4, motiverar eleverna (Hodge & Anderson, 2007; Slay et al., 2008). Torff och 
Tirotta  (2010) har  studerat  den  interaktiva  skrivtavlans  effekt  på elevers  motivation 
genom att använda sig av en kontrollgrupp och en testgrupp. Deras studie visar att de 
elever som haft tillgång till IST var något mer motiverade än kontrollgruppen. 

Elever har uppvisat speciell entusiasm över ljudeffekter och den interaktiva skrivtavlans 
visuella fördelar såsom färg och rörelse (Moss et  al., 2007). Det som mest frekvent 
anges i litteraturen är att eleverna uppskattar att den interaktiva skrivtavlan kan använda  
olika  färger  i  presentationerna  (Edwards,  Hartnell  &  Martin,  2002;  Smith,  2008; 
Tataroğlu  &  Erduran,  2010).  Enligt  Moss  et  al.  (2007)  underlättar  detta  också 
lärprocessen eftersom de många detaljerna hjälper eleverna att  minnas samt gör det 
enklare att förstå. Tataroğlu och Erduran (2010) konstaterar också att IST hjälper elever 
att fokusera bättre, och därmed också lära sig lättare. Detta kan tänkas ha att göra med 
att  tavlan verkar  involvera  alla  sinnen,  vilket  Hodge och Anderson (2007) påpekar. 
Eleverna uttrycker att en projektor som kopplats till en vanlig dator inte är ett fullgott 
alternativ till en IST. Ungefär sju av tio elever i Tataroğlu och Erduran (2010) studie 
tror inte att en vanlig projektor kan ersätta en interaktiv skrivtavla och samtidigt gynna 
undervisningen på samma sätt eller nivå.

Att  integrera  olika  källor  och  typer  av  media,  skapar  ofta  lektioner  som  eleverna 
upplever  som spännande  (Wood & Ashfield,  2008),  intressanta  (Moss  et  al.,  2007; 
Tataroğlu  &  Erduran,  2010)  samt  mer  aktuella  och  uppdaterade  än  traditionella 
lektioner (Moss et al., 2007). Samtliga fokusgrupper i Hall och Higgins (2005) studie 
nämner dessutom att det är bland annat multimedia som fångar och behåller elevernas 
uppmärksamhet. De uppfattar ofta lektionerna med IST som roliga och det eleverna 
uppskattade mest  var  att  få  använda spel  i  undervisningen (Hall  & Higgins,  2005). 
Animationer är överlag något som också uppskattas av elever (Moss et al., 2007). 

4 Med multimedia avses datorbaserade presentationer  såsom text, grafik, animation, ljud, bild och video. Avsikten med att visa 
multimedia är att ge information, undervisning eller underhållning (NE, 2013e).
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4.3.3 Sambandet mellan teknik och aspekter såsom hälsa och ålder

Den interaktiva  skrivtavlan  kan skapa  en  oro,  en  psykisk  påfrestning,  för  eleverna. 
Exempelvis finns en oro inför att  behöva gå upp till tavlan och 11,7 % av eleverna i 
Tataroğlu och Erduran (2010) studie uppger att de är oroliga under lektioner med IST. 
Andra  hälsoproblem  som  uppmärksammats  av  eleverna  är  att  den  interaktiva 
skrivtavlan ger huvudvärk, irriterade ögon och epileptiska anfall, och en elvaårig pojke 
nämner att om man tittar för länge på tavlan så kan den ‘ge dig huvudvärk’ (Wall et al., 
2005, s. 865).

Även placeringen av tavlan uppges vara ett problem av både yngre och äldre elever 
(Brown, n.d.; Somyürek, Atasoy & Özdemir, 2009). De yngre barnen har ofta svårt att 
nå över hela tavlan, eftersom den placeras högt upp för att alla elever ska ha en bra sikt 
(Smith, 2009) och de äldre eleverna skymmer ofta tavlan för klasskamraterna när de 
arbetar vid den (Hall & Higgins, 2005; Smith, 2009). Däremot finns det studier som 
pekar  på  motsatt  resultat,  som exempel  kan  eleverna  i  Shenton och Pagetts  (2007) 
studie  nämnas.  De säger  att  de  både ser  och hör  bättre  när  en interaktiv skrivtavla 
används. Huruvida de menar att tekniken medför bättre presentationsmöjligheter som 
gör att de ser och hör bättre än teknik som tidigare använts, eller om det är sikten de 
syftar på, är dock inte klart. 

4.3.4 Sambandet mellan teknik och klassrumsdynamik

Enligt flera källor anser många elever att lärare generellt saknar tillräcklig kunskap för 
att använda IST,  (Slay et al., 2008; Thomas, 2009)  och en följd av detta skulle enligt 
Smith,  Cowie  och  Blades  (2003) kunna  vara  att  klassrumsdynamiken  förändras, 
exempelvis  klassrummets  maktstrukturer.  Den  traditionella  maktstrukturen  riskerar 
alltså att utmanas, vilket skulle kunna tolkas som att maktbalansen förskjuts åt eleverna. 
Detta tillsammans med att  läraren är  osäker på verktyget,  kan vara en orsak till  att 
16,7 % av eleverna i Tataroğlu och Erduran  (2010) studie av elevattityder uppger att de 
inte tar lektioner då IST används på allvar.

I  Tataroğlu och Erduran (2010)  studie  har  man också  visat  att  51,7 % av eleverna 
upplever att det är svårt att hinna med lektionerna med en interaktiv skrivtavla eftersom 
de upplevs gå för fort. Å andra sidan kan lektionstakten bli för låg om man använder sig 
av  mycket  elevaktiviteter  vid  tavlan,  vilket  ofta  resulterar  i  att  övriga  elever  blir 
uttråkade (Smith, 2009).
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5. Resultat

Det finns gott om forskningslitteratur som behandlar undervisning med IST. Mycket av 
den  är  dock  begränsad  till  att  undersöka  effekterna  av  ett IST-användande  i 
Storbritannien,  därför  är  de  svenska  förhållandena  underrepresenterade  i  denna 
litteraturstudie. I forskningslitteraturen är ämnet matematik inte heller representerat i 
särskilt hög utsträckning, då matematik sällan studerats enskilt. Trots denna brist i det 
empiriska materialet kommer matematik belysas framför andra ämnen, och de svenska 
resultaten framför utländska, i så stor utsträckning det är möjligt.

Att lärare över lag har en positiv upplevelse av IST-användning visar en stor del av den 
genomgångna forskningslitteraturen (Moss et  al.,  2007;  Passey et  al.,  2003). Lärare 
beskriver IST med ord som glädjefullt, entusiasmerande och motiverande (McQuillan 
et al., 2012; Smith, 2009; Türel & Johnson, 2012). Exempelvis har två av tre lärare i 
Moss et  al. (2007) enkätundersökning svarat  jakande på påståendet huruvida IST är 
något som kan hjälpa dem i deras karriär eller ej. Trots denna positiva upplevelse, som 
majoriteten av lärarna ger uttryck för, redovisar litteraturen ändå en rad aspekter som 
kan uppfattas som svårigheter för lärare som vill implementera IST i sin undervisning. 

Det som lärarna uppfattar som allra svårast att hantera är tidsaspekten (Glover & Miller, 
2003), framför allt betonas att tiden för den enskilda träningen är svår att avvara (Hodge 
& Andersson, 2007; Liang, Huang & Tsai,  2012).  Samtidigt  uppfattas just  tiden till 
enskild  träning  som den  avgörande  faktorn  för  att  de  ska  kunna utveckla  sin  IST-
kompetens (Hodge & Andersson, 2007). Just avsaknaden av tid till träning hävdar flera 
författare är en av de största orsakerna till att många lärare uttrycker ett missnöje, samt 
upplever  svårigheter  med  verktyget  (Goodison,  2002;  Hogde  &  Andersson,  2007; 
Miller & Glover, 2007). 

Även  om  lärarna  inte  ges  tillfälle  till  enskild  träning  sker  ofta  någon  form  av 
fortbildning i samband med att interaktiva skrivtavlor installeras på skolorna, då ofta i 
form  av  en  introduktionsdag  (Betcher  et  al.,  2011).  Många  lärare  anser  tyvärr  att 
fortbildningen är otillräcklig, då den upplevs vara alltför snäv och önskas vara mer 
omfattande både vad gäller  tid och innehåll (Glover & Miller, 2001a). Det finns en 
uttalad önskan från lärare att innehållet i dessa fortbildningar skulle vara mer praktiskt 
hållna och mer relevanta  för  det  pedagogiska arbetet  (Hall  & Higgins,  2005;  Moss 
et al.,  2007).  Lärare  önskar  ofta  att  fortbildningens  fokus  förskjuts  från  att  enbart 
behandla tekniken till att även involvera den pedagogik som passar IST, exempelvis att 
förstå  och utforska  exempelvis interaktivitet  (Glover,  Miller,  Averis,  & Door,  2005; 
Moss et al., 2007; Shenton & Pagett, 2007; Wall et al., 2005). Figurerna på följande sida 
visar resultaten från Moss et al. (2007) studie, vilka tydligt demonstrerar hur lite av 
fortbildningen som faktiskt fokuserar på de pedagogiska aspekterna.
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Det  upplevs  som  ett  hinder  av  många  lärare  att  de  inte  får  möjlighet  till  någon 
regelbunden,  eller  åtminstone  återkommande,  fortbildning med ett  relevant  innehåll. 
Fortbildning behövs  både  för  att  utveckla tekniska färdigheter  och för  att  skapa ett 
professionellt förhållningssätt till tekniken (Hall & Higgins, 2005). Även de få lärare 
som genomgått en fortsatt träning efter fortbildningen har upplevt att också denna varit 
bristfällig, exempelvis har  Moss et al. (2007) studerat lärarnas upplevelser av fortsatt 
träning. I studien anger majoriteten av lärarna att de enbart  fått information om hur 
grundläggande tekniska kommandon ska användas och endast en av tio lärare uttrycker 
att de har fått  fortbildning i den interaktiva skrivtavlans mer komplexa funktioner. De 
känner alltså inte att träningens innehåll varit tillfredsställande och att de därför inte kan 
använda verktyget till fullo i sin yrkesutövning. 

Att fortbildningen inte upplevs vara tillräcklig syns väl i Moss et al. (2007) studie, där 
många lärare anger att  ‘lära av sina misstag’ och  ‘ta hjälp av kollegor’ som de mest 
effektiva sätten att lära sig hantera IST-tekniken (Moss et al., 2007). Figuren nedan är 
hämtad från  denna  studie,  och  där  syns  tydligt  att  fortbildningen inte  ses  som den 
främsta kunskapskällan.
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Figur 3: Vad lärare anser är bästa metoden för att lära sig hantera IST-tekniken.   
Hämtad från Moss et al. (2007, s. 140).

Figur 2: De pedagogiska aspekter som lärare anser ingår i deras fortbildning.     
Hämtad från Moss et al. (2007, s. 138).



Det anmärkningsvärda i Figur 4 på föregående sida är att då fortbildningen upplevs 
som otillräcklig lämnas lärarna att själva handskas med svårigheterna. Den informella 
träningen, såsom att lära av sina misstag och att ta hjälp av kollegor, tar tid och som 
visats ofta svår att hitta i det dagliga arbetet. Det kan medföra att lärare inte utvecklar 
sina tekniska kunskaper och därför väljer att inte använda den interaktiva skrivtavlan 
(Hall & Higgins, 2005). 

Tid och lärares upplevelser av IST har ett starkt samband. Det har visats att lärare med 
obegränsad  tillgång  till  en  interaktiv  skrivtavla  är  de  som  oftast  är  mest  positivt 
inställda till den (Glover & Miller, 2001a) och de lärare som själva anser sig vara extra 
kompetenta, eller extra engagerade, i sitt IST-användande är ofta de lärare som dagligen 
använder  sig  av  tekniken  (Moss  et  al.,  2007).  Det  tyder  på  att  den  interaktiva 
skrivtavlans  tillgänglighet,  rent  tidsmässigt,  delvis  är  avgörande  för  i  vilken  grad 
tekniken används. Även det omvända sambandet gäller; de lärare som känner sig osäkra 
med IST-tekniken har ofta  en låg användningsfrekvens (Moss et  al.,  2007). Det  här 
sambandet skulle kunna medföra att de osäkra lärarna fastnar i en spiral, det vill säga att 
lärare som inte känner sig bekväma med den interaktiva skrivtavlan använder verktyget 
i mindre omfattning och därmed får det svårare att utveckla en förmåga och självkänsla.  
Även resultaten av Miller och Glover (2007) studie förstärker detta, de lärare som tidigt 
i  studien  uttryckte  en  negativ  uppfattning  om verktyget  hade  med tiden  skapat  ett 
självförtroende samt en entusiasm över att använda verktyget på nya och varierande 
sätt. Eventuellt kan många av de negativa upplevelserna av IST bero på att tekniken inte 
förekommit tillräckligt länge inom utbildningsmiljön för att den positiva utvecklingen 
av lärares förhållningssätt till tekniken kan ses än. 

Klart är ändå att tiden till att bekanta sig med och träna med den interaktiva skrivtavlan 
är en bristvara, samtidigt som tiden är en viktig resurs för de lärare som önskar använda 
sig av en interaktiv skrivtavla i undervisningen. Tid och träning är alltså övergripande 
faktorer  för  hur  väl  integrerat  ett  IST-användande  kan  bli  i  undervisningen.  Tätt 
sammankopplat med dem återfinns flera andra faktorer som lärarna måste hantera. De 
som återkommer mest frekvent i litteraturen är planeringsarbete, arbete med den nya 
tekniken samt vetskap om hur denna påverkar klassrumsmiljön. Dessa faktorer, och de 
förhållningssätt och upplevelser lärare har uppvisat gentemot dessa i den genomgångna 
forskningslitteraturen, är redovisade nedan under följande rubriker: 

5.1 Tidskrävande planering 5.1.1  Mer detaljerad planering
5.1.2  Integrera digitala material
5.1.3  Tekniska egenskaper

5.2 Tid till tekniken 5.2.1  Visuella egenskaper
5.2.2  Tillvalsutrustning
5.2.3  Tekniska svårigheter

5.3 Klassrumspåverkan –
      Nya  tider för
      klassrumsmiljön?

5.3.1  Interaktivitet
5.3.2  Tillgodose olika behov
5.3.3  Lektionstempo
5.3.4  Kringproblem
5.3.5  Lärarrollen
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5.1 Tidskrävande planering

Det  lärare  uppger  som  mest  tidskrävande  i  samband  med  ett  IST-användande  är 
planerings- och förberedelsearbetet, såväl det pedagogiska som det tekniska (Glover & 
Miller, 2003; Glover et al., 2007; Gustafsson, 2009b; McQuillan et al., 2012; Shenton & 
Pagett, 2007). Den tidskrävande planeringen kan tyckas vara en stor nackdel som borde 
tala emot en användning av verktyget, men trots detta visar litteraturen på att det är en 
av de interaktiva skrivtavlornas styrkor.  Lärare framhåller att planeringsarbetet  såväl 
kan  effektiviseras  (Bennet  &  Lockyer,  2008;  Blue  &  Tirotta,  2011), som  bättre 
struktureras (Hodge &  Anderson, 2007) med hjälp av IST. Mycket anses bero på att 
arbeten kan sparas och återupptas vid ett senare tillfälle på ett mycket enkelt sätt med 
hjälp av en IST (Hodge & Anderson, 2007). 

Lektioner  med  en  IST planeras  ofta  mer  detaljerat  och  har  därför  oftare  en  tydlig 
struktur. Den tydliga strukturen skulle kunna vara en annan anledningarna till att lärare 
upplever det lättare att planera och organisera med IST (Beauchamp & Parkinson, 2005; 
Hodge & Anderson, 2007). Strukturen innebär vanligtvis att lektionen är uppdelad i tre 
delar; introduktion, utvecklingsfas och avslutande fas. Denna lektionsstruktur upplevs 
av lärare som fördelaktig, bland annat för att den underlättar lektionens organisation 
(Beauchamp & Parkinson, 2005; Glover et al., 2007; Hodge & Anderson, 2007). 

Flera studier visar att lärare med tiden behöver mindre förberedelsetid, exempelvis visar 
Hodge och  Anderson (2007)  studie  på  att  den  dagliga  planeringen  gradvis  tog  allt 
mindre tid. En lärare i studien fann planeringen av lektioner med IST spännande och 
hade  också  utvecklat  en  ökad  vilja  att  få  med  interaktiva  moment  i  sin  lektions-
planering. Med andra ord, tid behöver investeras  (BECTA, 2012). 

5.1.1 Mer detaljerad planering

Att  planeringstiden  upplevs  som  tidskrävande  kan  bero  på  att  lärare  känner  att 
planeringen, då en interaktiv skrivtavla används, behöver vara mer detaljerad. De säger 
att  alla  moment  under  lektionen  behöver  vara  noggrant  planerade  i  förväg  för  att 
lektionerna ska flyta på utan avbrott (Glover et al., 2007). Exempelvis beror lektionens 
flyt på om läraren redan innan lektionen har sparat den information som ska behandlas 
på datorn eller inte, och om läraren planerar att ta in olika källor krävs det att dessa 
ordnas lättillgängligt redan innan. Detta planeringsarbete upplevs som en svårighet då 
tiden  ofta  känns  knapp,  men  flera  lärare  har  också  upplevt  att  noggrannheten  i 
planeringsarbetet  är  något  positivt.  En  noggrann  planering  resulterar  ofta  i  att 
lektionsplaneringen efterlevs i större utsträckning och som i sin tur ofta resulterar i en 
mer effektiv inlärning hos eleverna (Glover et al., 2007). Även lärarnas kunskaper och 
färdigheter  kan  utvecklas  i  samband  med  att  de  utför  en  mer  noggrann  planering 
eftersom han/hon själv ser logiken i sina egna resonemang tydligare (Beauchamp & 
Parkinson, 2005). Genom att reflektera över sina val före, men också efter lektioner, 
utvecklas  lärarens  kompetens  och  medvetenhet.  Denna  process  innebär  att 
informationen övervägs innan den förmedlas, redovisas och diskuteras i klassen, vilket 
skulle kunna ses som en ökad reflektion som ofta upplevs som en positiv aspekt i och 
med den noggrannare planeringen (Glover et al., 2007). 
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Den tidskrävande planeringen upplevs  alltså  som en av  den interaktiva skrivtavlans 
styrkor, om tiden finns tillgänglig, men den har också en nackdel. Vid noggrann och 
detaljerad planering lämnas lite utrymme åt en flexibilitet och improvisation som är 
nödvändig  för  att  undervisningen  bland  annat  ska  uppmuntra  elevdeltagande  och 
interaktivitet  (Jones  & Tanner,  2002;  Moss  et  al.,  2007;  Shenton  & Pagett,  2007). 
Detaljerad planering kontra flexibilitet är en problematik som lärare sällan är medvetna 
om (Hodge & Anderson, 2007; Shenton & Pagett, 2007). Hodge och Anderson (2007) 
önskar att fler lärare börjar reflektera över denna problematik och skriver att lärare kan 
undvika den svårigheten genom att planera för interaktivitet i klassrummet. De anser att 
multimedia  och teknik  tillsammans  kan skapa  elevdeltagande  och interaktivitet  och 
därför bör integreras som en naturlig del av lektionsplaneringen (Hodge & Anderson, 
2007). Nedan kommer ytterligare erfarenheter av och förhållningssätt till multimedia 
och andra digitala material i samband med IST-användning att redovisas. 

5.1.2 Integrera digitala material

Vissa lärare anser att det är svårt att hitta digitala undervisningsmaterial5 som passar 
deras planering och elevgrupp (Somyürek et al., 2009) och det skulle kunna vara en 
möjlig anledning till att lärare uppfattar IST-användningen som tidskrävande. En studie 
visar att enbart 30 % av lärarna säger att det är lätt att hitta passande digitala material 
(Moss et al., 2007). Detta är ett vanligt fenomen i den genomgångna litteraturen, och 
som ett annat exempel kan lärarna i Smith et al. (2005) studie nämnas. Lärarna berättar 
där att de ofta känner sig tveksamma när de ska välja vilka källor som ska användas och 
på vilket sätt de ska användas. Då lärares upplevelser jämförs i relation till de ämnen de 
undervisar i,  har det visats att matematik- och naturkunskapslärare uppger att det är 
lättare  att  hitta  relevant  material  än  lärare  i  andra  ämnen  (Moss  et  al.,  2007). 
Anledningen till det är förmodligen att det finns mycket material utarbetat för just dessa  
ämnen. Inom matematiken finns exempelvis program där man kan para ihop objekt som 
en ekvation med dess lösning (Miller, Glover & Averis, 2005) och där man kan rotera 
objekt i realtid (Edwards et al., 2002). Några program som lämpar sig för matematik-
undervisning är Geogebra och Cabri.

Att leta efter bra digitala material upplevs som mycket tidskrävande av lärarna (Türel & 
Demirli, 2010), vilket kanske är en följdeffekt av att denna process upplevs som svår. 
Tidsaspekten  är  alltså  återigen  aktuell,  men  även  i  detta  fallet  anser  lärare  att 
förtjänsterna är större än nackdelarna. Lärare känner att de kan spara mycket tid under 
lektionerna genom att  lägga tid på det  långa planeringsarbetet  (Hodge & Anderson, 
2007). En lärare uppger att då denne tvingas att leta efter, och göra ett aktivt val mellan, 
olika digitala material medför detta att en reflektion äger rum. En reflektion som är 
nödvändig bland annat för att läraren ska kunna välja det digitala material som bäst 
passar  elevgruppen  (Hodge  & Anderson,  2007,  s.  279).  Sammanfattningsvis  tycker 
lärare att de sparar tid under lektionerna, då de redan innan lektionerna börjar har  en 
välgrundad tanke med det valda innehållet, samt att innehållet valts utifrån gruppens 
förutsättningar. Vilket kan tolkas som att lektionerna därmed har effektiviserats. 

Litteraturen visar  att lärarna,  utöver svårigheter med att  hitta digitala material,  även 
finner det praktiskt svårt att ladda ner dem (Hodge & Anderson, 2007). Det är tydligt att 
lärarna  uppfattar  sökandet  och  nedladdningen,  och  inte  själva  utbudet  av  digitala 
material i sig, som problematiskt. Både Wood och Ashfield (2008) och Smith et  al. 
(2005)  beskriver att  lärarna  anser  att  det  finns  mycket  digitala  material  till  deras 

5 Med digitala material avses både mjukvara, program och annat material som används på de interaktiva skrivtavlorna. Då inte 
samtliga tre begrepp avses kommer inte samlingsnamnet digitala material att användas, utan den enskilda gruppens namn. 
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förfogande. Det finns material som är speciellt utformat för användning i skolan (Wood 
& Ashfield, 2008) och dessa är ofta kommersiellt framtagna av företag. Det finns även 
digitala material som är framtagna av andra lärare som kan hittas både via internet och 
resursbanker.  Anmärkningsvärt  är  att både resursbanker och  kommersiellt  framtagna 
digitala material fått en del kritik av lärarna i litteraturen för att vara svårhanterliga.  

Resursbankerna, som skulle kunna vara tidsbesparande då lärare kan ta del av varandras 
material, upplevs i vissa fall vara svåra att hantera rent praktiskt och detta kan bero på 
skolans procedurer för att spara och dela material kollegor emellan (Moss et al., 2007). 
Detta kan kopplas till att enbart 26 % av de lärare i Moss et al. (2007) studie som har 
tillgång till en lokal resursbank anger att de regelbundet använder den.

Även  de  kommersiellt  framtagna  digitala  materialen medför  en  del  svårigheter  för 
lärarna, exempelvis upplevs det svårt att hitta rätt och välja mellan dem (Moss, 2003). 
Moss  (2003) skriver  att  fabrikörerna  borde  specificera  innehållet  och  beskriva 
produkterna utifrån lärares perspektiv, och på så sätt underlätta för lärarna att göra väl 
avvägda val. Att det i nuläget oftast saknas en sådan beskrivning är en av orsakerna till 
att de lärare som känner sig osäkra i att använda IST ofta utesluter dessa kommersiellt  
framtagna digitala materialen enligt  Moss et al. (2007). Moss et al. (2007) redovisar 
sina resultat i figur 5, som återfinns nedan. 

Det är alltså relativt många lärare som undviker de kommersiellt framtagna materialen 
och ofta väljer de att istället göra egna material utifrån  program som är välkända för 
dem sedan tidigare, exempelvis Powerpoint (McQuillan et al., 2012). En möjlig orsak 
till att många lärare väljer att använda sig av  program som de är bekanta med sedan 
innan kan vara att de anser att deras fortbildning inte gett dem en tillräcklig grund för 
att våga utforska nya  program eller för att kunna använda olika digitala material. Det 
faktum att många lärare planerar och organiserar sina egna digitala material inför varje 
lektion skulle kunna vara en orsak till att lärare uppfattar förberedelsetiden som onödigt 
jobbig och lång.  Figur 5 visar att mindre än hälften av lärarna tar hjälp av digitala 
material som är framtagna av andra lärare eller är kommersiellt framtagna. Att en så 
stor andel som 78 % av de tillfrågade lärare utveckling egna digitala material vittnar om 
att lärarna ofta arbetar individuellt, vilket försvårar för lärarnas utveckling. Att lärarna 
tar del av varandras upplevelser och lär av varandra upplevs som en fördel (Shenton & 
Pagett, 2007) och det finns få resultat som visar på att någon sorts påverkan mellan 
kollegor finns. En av dessa få är Maher, Phelps, Urane och Lee (2012) som har visat att 
det är vanligt att lärare tipsar varandra om digitala material.
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Figur 4: Digitala material som lärare använder i samband med IST-användning. 
Hämtad från Moss et al. (2007, s. 24).



Tidsaspekten för utveckling av egna digitala material kommer även in på ett annat sätt. 
Då lärare väljer att utarbeta eget material ställs ett högre krav på deras kreativitet och 
reflektion (Shenton & Pagett, 2007). En process som skulle kunna ta så pass mycket tid 
och energi i anspråk att det uppfattas som en svårighet. Att själv designa bra material till 
den interaktiva skrivtavlan, som exempelvis är anpassade efter elevgruppen, upplevs 
ofta som mycket svårt av lärare (Moss et al., 2007). Traditionella undervisningsmaterial 
har utarbetats över lång tid, där en tydlig struktur, röd tråd o.s.v. finns integrerat. Dessa 
fördelar återfinns också i de kommersiellt framtagna digitala materialen, som dessutom 
använder olika typsnitt och färger för att markera det viktiga innehållet, samt att de ofta 
involverar rörelser och animationer (Miller et al., 2005). De ovan nämnda fördelarna 
kommer  inte  ‘på  köpet’  om  läraren  väljer  att  utarbeta  materialet  själv,  och  de 
kommersiellt framtagna digitala materialen har visats generellt ha en högre standard 
(Miller et al., 2005). De är även effektivare än lärares egenarbetade material och i detta 
avseende önskar, och kräver, Miller et al. (2005) en förändring. En sådan förändring 
innebär att  lärare lyckas producera bra digitala material  och bli  bekväma i  sitt  eget 
skapande och för det behövs tid till träning och utveckling (BECTA, 2012; Miller et al., 
2005; Moss et al., 2007).

5.1.3 Tekniska egenskaper

En  svårighet,  utöver  tid  till  träning,  som  kan  hindra  denna  förändring  mot  bättre 
utarbetade material är enligt Moss et al. (2007) kvalitén på den interaktiva skrivtavlans 
presentationsegenskaper. De skriver att funktionerna bör utvecklas för att passa skolan 
bättre. Det ligger utanför lärarnas, eller skolornas egen kontroll, men vittnar ändå om att 
lärarna därför  skulle  behöva ännu mer stöd.  Trots  denna svårighet  att designa  egna 
digitala material påtalas ändå möjligheten till att vidareutveckla lektionspresentationen 
med  hjälp  av  den  tekniska  förändringen  som  IST  medför  som  något  positivt 
(Liang et al.,  2012; Moss et  al.,  2007).  Lärare tror själva att  IST skulle  kunna lyfta 
kvalitén på presentationen då en IST används eftersom det finns större möjligheter att 
skapa  goda  och  didaktiskt  mer  genomtänkta ‘vita  tavlor’6 (Moss  et  al.,  2007). 
Exempelvis kan förklarande bilder som passar olika lärstilar integreras på ett naturligt 
och snabbt sätt, och en sådan möjlighet erbjuder inte en traditionell skrivtavla. 

En annan egenskap hos  den interaktiva skrivtavlan som ofta  uppfattas  som mycket 
positivt av lärare är möjligheten att spara allt material som används  (Beauchamp & 
Parkinson, 2005). En majoritet av lärarna (56,6%) i Glover et al. (2007) studie säger att 
IST kan hjälpa dem fånga upp elever som av olika anledningar varit borta från lektioner 
eller  har  svårt  att  minnas  innehållet  i  dem  eftersom  tekniken  gör  det  möjligt  att 
distribuera  materialet  elektroniskt  eller  i  pappersform.  Denna  förmåga  hos  IST 
uppskattas också för att den möjligt att återanvända eller återvända till material som 
redan använts, vilket underlättar bland annat i samband med kommande planeringar och 
efterarbete (Glover et al., 2007; Kent, 2006). 

Att  kunna  återvända  till  tidigare  visade ‘vita  tavlor’ är  något  som  lärare  uppger 
underlätta  arbetet  med  att  involvera  och  engagera  eleverna  (Knight  et  al.,  2005; 
Moss et al., 2007). Lärare säger att den interaktiva skrivtavlan exempelvis underlättar i 
samband  med att  frågor  dyker  upp,  då  de  enklare  kan  frångå  planeringen  med  en 
interaktiv skrivtavla (Glover et al., 2007). Lärare anser också att de effektivt och snabbt 
kan repetera och påminna eleverna om vad de gjort tidigare, genom att visa en tidigare 
visad ‘vit tavla’.  Knight et al. (2005) studie pekar på att de ‘vita tavlorna’ som upplevs 

6 Med 'vit tavla' avses den bild som visas på den interaktiva skrivtavlan, vilka användaren kan spara och växla emellan.
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speciellt  gynnsamma att  återvända till  inom matematiken är  stödjande7 (‘supporting 
images’),  exempel (‘working examples’) samt ‘vita tavlor’ som visar de olika stegen i 
en matematisk process (‘annotations  of  a  mathematical  process’).  Flera matematik-
lärare poängterar att repetition är en av nycklarna för att kunna se de mönster som ofta 
uppträder i matematik, och det konstateras att eleverna behöver dessa nycklar för att 
kunna gå från det konkreta till det generella. Lärare anser alltså att IST är ett effektivt 
verktyg i denna process (Moss et al., 2007). 

Att återanvända material i samband med planeringar skapar också en naturlig möjlighet 
till reflektion, inte bara mellan lektioner i följd utan också mellan lektioner från år till å r 
(Glover & Miller, 2001a). Många lärare anser att just återanvändandet, som bland annat 
sparar tid, kan kompensera upp mycket av den tid som går åt till att planera och lära sig  
att hantera en interaktiv skrivtavla (Glover & Miller, 2001b). Genom att läraren lägger 
tid på att förbereda materialet som ska visas eller skrivas på tavlan under arbetet med 
lektionsplaneringen,  finns  all  information  redan  sparad  när  lektionen  börjar.  Det,  i 
kombination  med möjligheten  att  kunna  växla  fram och tillbaka  mellan  olika  ‘vita  
tavlor’ under lektionens gång är något som flera lärare uppskattar eftersom det sparar 
tid och ses därför som en stor fördel. Läraren kan spara värdefull lektionstid eftersom 
han/hon inte behöver skriva upp samma material flera gånger på tavlan  (Moss et al., 
2007; Slay et al., 2008; Smith, 2009). Det ger också en bättre kontakt mellan lärare och 
elever, samt att mer tid kan läggas på att exempelvis arbeta interaktivt med eleverna 
(Liang et al., 2012; Slay et al., 2008).

Läraren är vid IST-användning inte beroende av att stå bakom ett tangentbord eller mus 
(Beauchamp & Parkinson, 2005), utan kan istället stå framför klassen (Robison, 2000). 
Det faktum att läraren befinner sig direkt framför klassen, utan någon teknik emellan, 
ses som en stor fördel (Beauchamp & Parkinson, 2005; Robison, 2000; Slay et al, 2008; 
Smith, 2009). Ytterligare en aspekt som lärare finner positivt med IST är att den gör 
dem mer rörliga i klassrummet (Moss et al., 2007; Robertson & Green, 2012), vilket 
gynnar kontakten med eleverna och då främst ögonkontakten (Beauchamp, 2004). 

5.1.4 Sammanfattning av Tidskrävande planering

Lärare  anser  generellt  att  det  krävs  mycket  tid  till  planeringsarbetet.  Den  största 
anledningen till det är att lärare ofta upplever att de pedagogiska förberedelserna, och 
främst lektionsplaneringarna, behöver vara mer detaljerade då en interaktiv skrivtavla 
används.  Trots  tidsaspekten  medför  ändå  planingsarbetet  flera  uppskattade  fördelar, 
såsom att lärare får en naturlig chans till reflektion. Det leder till att lärare överväger 
sina val mer noggrant, men också att lektioner effektiviseras och bättre struktureras då 
en interaktiv skrivtavla används. 

Ett område som upplevs problematiskt i samband med lärares planeringsarbete är att 
hitta och ladda ner bra digitala material, alternativt skapa egna, vilket upplevs som svårt  
och  tidskrävande  av  många.  Samtidigt  är  den  interaktiva  skrivtavlans  förmåga  att 
integrera digitala material i undervisningen mycket uppskattad bland lärare, bland annat 
eftersom de ‘vita tavlor’ som visas på den interaktiva skrivtavlan kan sparas och sedan 
användas i flera olika syften. Att återanvända ‘vita tavlor’, både under lektionen och 
mellan  lektioner,  sparar  tid,  men har  också  andra  fördelar.  Exempelvis  finns  större 
chans till interaktivitet då läraren inte behöver skriva på tavlan utan istället kan stå vänd 
mot klassen.

7 Med stödjande bilder avses sådana bilder och 'vita tavlor' som hjälper eleven att befästa kunskapen, 'kom-ihåg bilder', och som 
eleven kan använda för att bygga vidare kunskaper på (Knight et al., 2005).
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5.2 Tid till tekniken

Många lärare har påtalat den interaktiva skrivtavlans förmåga att kunna använda sig av 
flera olika presentationstekniker utan störande avbrott som en stor fördel (Glover et al., 
2007; McQuillan et  al., 2012). Exempelvis uttryckte 20 av 21 lärare i Glover et  al. 
(2007) studie att de kan dra nytta av en mängd olika källor utan att behöva avbryta 
genomgången.  Det finns studier som pekar på att behöva koppla ihop olika tekniska 
hjälpmedel kan vara en orsak till att lärare i vissa lägen väljer att inte utnyttja dem, 
vilket citatet nedanför visar på:

“I mean theoretically,  a lot of things that we are doing now we could have done before 
because we had a dept laptop, we had a dept projector….But it is amazing what a barrier  
just having to get the projector out of the cupboard and plug it in, it is amazing what a  
barrier that was…and so having the whiteboards installed has removed that barrier”

(Moss et al., 2007, s. 20)

Alltså det faktum att olika tekniska hjälpmedel, som exempelvis projektor, dator och 
video, kombineras i ett verktyg skapar möjlighet för lektionerna att flyta på utan avbrott 
för att hantera de olika tekniska hjälpmedlen (Moss et al., 2007). Att kunna använda sig 
av  media  på  ett  naturligt  sätt  under  lektionen  är  speciellt  uppskattat,  vilket  även 
möjligheten att använda sig av olika tillvalsutrustningar är (Brown, n.d.; Moss et al., 
2007).  Exempelvis  har  Moss  et  al.  (2007)  sett  att  viss  tillvalsutrustning  kan hjälpa 
läraren att öka interaktionen i klassrummet, som i sin tur skapar möjligheter till aktivt 
lärande.  Däremot  verkar  det  ännu  en  gång  som  att  den  upplevt  otillräckliga 
fortbildningen försvårar  dessa  positiva  effekter,  Somyürek et  al.  (2009)  har  sett  att 
lärare ibland använder 10-15 minuter i början av varje lektion enbart till att starta IST-
utrustningen.

5.2.1 Visuella egenskaper

I  jämförelse  med  andra  tekniska  hjälpmedel  som finns  till  lärarens  förfogande,  då 
specifikt dator, anser lärarna i Smith (2009) studie att undervisningen underlättas då IST 
används eftersom de lättare kan få eleverna uppmärksamma under genomgången. Att 
den  interaktiva  skrivtavlan  kan  skapa  ett  naturligt  fokus,  speciellt  i  samband  med 
lektionsstart,  är  något  som även andra  författare  belyser  (Beauchamp & Parkinson, 
2005; Thomas, 2009). Kanske kan detta fokus bero på att multimedia lätt kan integreras 
och används vid lektionsstart eller att den interaktiva skrivtavlan tydliggör vad läraren 
vill  förmedla. Läraren kan tydligare visa och eleverna kan lättare se vad läraren pekar 
på  med pennan eller  med handrörelser,  än  vad  det  är  att  exempelvis  följa  med en 
musmarkör (Smith, 2009). Att IST har en stor skärm är också en uttalad fördel bland 
lärare, som en jämförelse anser många lärare att det är praktiskt svårt att exempelvis 
samla samtliga elever runt en vanlig datorskärm när de ska visa något (Slay et  al., 
2008). 

Utöver  skärmens  storlek  visar  en  del  av  den  genomgångna  litteraturen  att  den 
interaktiva skrivtavlans förmåga att visa olika färger är en egenskap som värderas högt 
utav lärarna (Edwards et al., 2002; Miller et al., 2005; Tataroğlu & Erduran, 2010). Ofta 
anges  orsaken  till  detta  vara  att  sådana  egenskaper  kan  användas  för  att  förstärka 
lärarens budskap, exempelvis kan viktiga ord och begrepp mycket enkelt markeras på 
tavlan  (Moss  et  al.,  2007).  Även  animationer  medför  stora  visuella  fördelar,  som 
exempel används ofta pedagogiska spel för barn i lägre åldrar (Wall et al., 2005). En 
jämförelse mellan olika ämnen visar att  matematiklärare använder  pedagogiska spel 
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(Hall  &  Higgins,  2005)  och  den  interaktiva  skrivtavlans  visuella  och  animerade 
förmågor i större utsträckning än andra lärare (Moss et al., 2007). Det kan bero på att 
det i matematik upplevs som mest fördelaktigt att ta in sådana dynamiska presentationer 
(Beauchamp & Parkinson, 2005; Moss et al., 2007). Matematiklärare uppger att dessa 
visuella förmågor på ett positivt sätt kan integreras i undervisningen på flera olika sätt, 
exempelvis genom att kunna manipulera data direkt på skärmen för att kunna studera 
effekter  (Robison,  2000),  att  kunna mäta och manipulera vinklar i  realtid (Edwards 
et al., 2002) och att använda sig av stoppur (Blue & Tirotta, 2011). IST hjälper alltså 
läraren att visualisera och verbalisera abstrakta begrepp för eleverna (Moss et al., 2007) 
och på så vis kan eleverna förstå mer komplexa samband (Beauchamp & Parkinson, 
2005; BECTA, 2012). 

Litteraturen visar även på andra tekniska fördelar som kan hjälpa läraren i sitt arbete. 
Exempelvis säger vissa lärare att med en interaktiv skrivtavla är det mycket lätt att 
zooma in och förstora text (Edwards et al., 2002; Smith, 2008). Dessutom är det enkelt 
för eleverna att följa lärarens handrörelser och har därför stora möjligheter att se hur 
den interaktiva skrivtavlan styrs och kontrolleras. Att eleverna så tydligt ser samtliga 
moment som läraren gör på den interaktiva skrivtavlan bidrar till att elevernas teknik-
kunskaper  ökar  via  en  indirekt  inlärning  varje  gång  de  ser  en  interaktiv  skrivtavla 
användas (Smith et  al.,  2005).  Att  eleverna ges möjlighet att  utveckla sina tekniska 
kunskaper  är  av  stor  vikt,  exempelvis  poängterar  läroplanen  för  gymnasieskolan 
följande:

“I undervisningen ska eleverna dessutom ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda 
digital  teknik,  digitala  medier  och  även  andra  verktyg  som  kan  förekomma  inom 
karaktärsämnena.” 

(Skolverket, 2011, s. 90). 

Den digitala  tekniken återfinns  dels  i  verktyget  i  sig,  men även i  de  olika  digitala 
material som kan utnyttjas. Många av de tekniska verktygen som idag används inom 
matematik kan ofta ersättas av  digitala material som är speciellt framtagen för, eller 
anpassad till, IST (Gustafsson, 2009a). Några exempel på sådana tekniska verktyg är 
miniräknare och vinkelhake. Bland de program som lämpar sig inom inom matematik-
ämnet kan Geometer sketchpad och Omnigraph nämnas. De kan exempelvis användas 
för att  studera vinklar och vad som händer när  man manipulerar dem (Moss et  al., 
2007). 

För  att  läraren  ska  kunna  förmedla  teknikkunskaper  till  eleverna,  genom  deras 
observationer  av  vad  läraren  gör,  krävs  det  att  läraren  själv  besitter  dessa  teknik-
kunskaper. Det vill säga, läraren behöver vara relativt säker på hur tekniken hanteras för 
att dessa kunskaper ska kunna förmedlas till eleverna, och som tidigar e nämnt är tid och 
träning två nyckelfaktorer för att läraren ska känna en teknisk säkerhet.
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5.2.2 Tillvalsutrustning

Den  tillvalsutrustning som  finns  tillgänglig  för  den  interaktiva  skrivtavlan  upplevs 
också ha flera olika pedagogiska fördelar (Brown, n.d.; Moss et al., 2007). Genom att 
eleverna använder en trådlös skrivplatta kan de sitta kvar vid sina platser och skissa på 
sina bidrag till klassens gemensamma arbete, och därifrån kan de även manipulera den 
interaktiva skrivtavlan. Det innebär alltså att eleverna inte behöver gå fram till tavlan, 
vilket kan vara fördelaktigt om eleverna känner sig osäkra och inte vill gå fram (Moss 
et  al.,  2007)  eller  för  att  behålla  en  lugn  stämning  i  klassrummet  (Beauchamp  & 
Parkinson, 2005). Att tillvalsutrustningen, däribland de trådlösa skrivplattorna, skapar 
gott  klimat  och  minskar  det  störande  beteendet  i  klassrummet  påtalar  flera  lärare 
(Beauchamp & Parkinson, 2005). Ett responssystem skulle exempelvis kunna användas 
för omröstningar och vid pedagogiska lekar, vilket alltså skulle kunna bidra till ett gott 
klimat  i  klassrummet.  Denna  goda  effekt  på  klassrummets  klimat  diskuteras  också 
under 5.3 Klassrumspåverkan – Nya tider för klassrumsmiljön?

Lärarna uttrycker ofta att ett responssystem är bra för att utvärdera kunskap i form av 
snabbtester,  läxförhör  eller  prov,  exempelvis  efter  ett  nytt  moment  genomförts 
(Beauchamp & Parkinson,  2005;  Brown,  n.d.; Gustafsson 2009b).  Just  fördelen  att 
snabbt få en bild av hur pass väl eleverna tagit till sig genomgången är ofta påtalad, och 
citatet nedan visar hur en matematiklärare tror att  just  den egenskapen också skulle 
kunna effektivisera lektionerna.

“It helps to be able to see who has understood what as we go along - I just wish that we had  
got the money to invest in voting systems because we could pack even more into each  
lesson then.”

(Glover et al., 2007:14)

En annan aspekt av att använda sig av snabbtester är att lärare anser att sådana ofta är 
en  bra  grund  för  fortsatt  diskussion  i  klassen  (Gustafsson,  2009b).  Trots  respons-
systemens höga kostnad är de enligt Gustafsson (2010) väl värda sitt pris, eftersom de 
kan leda till matematiska samtal. 

5.2.3 Tekniska svårigheter

Lärarna säger att det är relativt vanligt att det uppstår problem med tekniken, och det 
uppfattas som en av den interaktiva skrivtavlans stora nackdelar (Moss et  al.,  2007; 
Shenton & Pagett, 2007; Smith, 2009;  Somyürek et al., 2009). Anslutningssvårigheter är 
ett exempel på vad som här avses med tekniska problem (McQuillan et al., 2012), men 
också att  tavlan oväntat  stängs av mitt  i  lektionen eller  att  tavlan låser sig (Hall  & 
Higgins, 2005; Moss et al., 2007). Det är alltså inte problem som är direkt kopplade till 
bristfällig teknisk kompetens och introduktion som diskuteras här. 

Dessa tekniska problem stör, eller till och med avbryter, ofta lektionen och de upplevs 
därför frustrerande av både lärare och elever (Hall & Higgins, 2005; Moss et al., 2007). 
I de fall där en interaktiv skrivtavla som det går att skriva på används, resulterar dessa 
tekniska störningsmoment ofta i att tavlan enbart används som en traditionell skrivtavla 
(Hall  & Higgins,  2005),  det  vill  säga att  tavlans tekniska funktioner stängs av helt. 
Kanske kan en anledning till detta vara att när tekniken inte fungerar upplever många 
lärare att det blir en utmaning att behålla ett gott klassrumsklimat och att det ofta blir 
stökigt (Türel, 2011).  Många lärare känner sig ensamma då dessa problem uppträder 
eftersom de anser att de inte får någon hjälp utifrån, i exempelvis  Moss et al. (2007) 
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studie uppger var tredje lärare att de saknar hjälp i samband med tekniska problem. 
Därför är tillgången till teknisk support speciellt viktigt då problem uppstår i samband 
med lektioner (Smith et al., 2005; Somyürek et al., 2009). För att lösa dessa tekniska 
problem föreslår  Somyürek et  al. (2009) att  mer resurser ges åt  teknisk support och 
stöttning, men också att fortbildning och teknisk support till viss del kopplas samman. 
De påtalar även att de interaktiva skrivtavlorna behöver ett kontinuerligt underhåll som 
bör  bistås  lärarna för  att  de  inte  ytterligare ska känna  att  tekniken  motarbetar  dem 
(Somyürek et al., 2009). 

Ett  annat  tekniskt  problem  som  många  lärare  nämner  är  att  då  den  interaktiva 
skrivtavlan av någon anledning stängts av måste den kalibreras i samband med uppstart 
(Miller & Glover, 2007; Smith, 2009). Kalibreringen är en process som innebär en rad 
moment som ska genomföras på den interaktiva skrivtavlans  skärm eller tavla. Dessa 
moment kan exempelvis bestå av att trycka med pennan i ett visst mönster och det 
upplevs störa hur lektionen flyter på (Miller & Glover, 2007; Smith, 2009). Exempelvis 
nämner nio av tolv fokusgrupper i Miller och Glover (2007) studie kalibreringen som 
ett störande moment. Lärare uppfattar också att kalibreringsprocessen oftare krävs då 
elever nyttjar tavlan (Smith, 2009), vilket skulle kunna leda till att lärare drar sig för att  
låta eleverna vara delaktiga och därför själva kontrollerar tavlan. Ett annat problem, 
som är  vanligast  bland  de  mobila  interaktiva  skrivtavlorna,  är  att  de  oftare  måste 
orientera om sig (Smith, 2009). Detta sker ofta i samband med att någon råkar stöta till 
tavlan, men till skillnad från när tavlan ska kalibreras tar detta bara några få sekunder 
och  det  krävs  inte  heller  att  några  moment  utförs  (Smith,  2009).  Trots  den  korta 
tidsåtgången upplevs orienteringsprocessen ändå störa lektionens flyt (Smith, 2009).

Andra tillfällen där lärare upplevt tekniska problem är då de var tvungna att använda en 
annan typ av IST än just den modellen som de var vana vid. Att lärarna tvingas använda  
olika typer av IST kan bland annat bero på att skolan har köpt in olika märken vid olika 
tillfällen (Miller & Glover, 2007) eller möjligtvis då läraren bytt arbetsplats. 

5.2.4 Sammanfattning av Tid till tekniken

När lärare diskuterar sina upplevelser av IST-tekniken framhålls ofta komplikationer 
som  uppstår  på  grund  av  tekniken,  alltså  tekniska  svårigheter  såsom  exempelvis 
anslutningssvårigheter  och  kalibrering.  Många  lärarna  känner  att  mycket  tid  går 
förlorad då de inte kan hantera tekniken i önskad grad, och därför är tid till ytterligare 
fortbildning samt träning ett återkommande önskemål även i denna aspekt.

Lärare  nämner  ofta  att  den  interaktiva  skrivtavlan  har  flera  visuella  fördelar  som 
upplevs  förstärka  lärarens  budskap.  De  visuella  fördelarna  är  ofta  kopplade  till 
egenskaper såsom den interaktiva skrivtavlans storlek och förmåga att zooma. Även de 
digitala  material  och  tillvalsutrustningar  som  finns  tillgängliga  till  den  interaktiva 
skrivtavlan upplevs positiva, de uppfattas gynna en utveckling mot ökad interaktivitet. 
Tillvalsutrustningen  skapar  exempelvis  möjligheter  för  både  lärare  och  elever  att 
interagera med tavlan från olika platser i klassrummet. Det skapar i sin tur möjligheter 
till  ett  rörligt  klassrum  som  inbjuder  till  elevdeltagande  och  aktivt  lärande,  vilket 
diskuteras  mer  ingående  under  5.3  Klassrumspåverkan  –  Nya  tider  för  klassrums-
miljön?.
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5.3 Klassrumspåverkan – Nya tider för klassrumsmiljön?

I  de  tidigare  avsnitten  har  flera  av  de  effekter  en  IST-användning  får  för  lärarens 
pedagogiska  arbete  berörts  i  samband  med  att  praktiska  och  tekniska  fenomen 
redovisats. Nedan redovisas lärares uppfattningar av hur dessa effekter påverkar deras 
dagliga arbete. 

5.3.1 Interaktivitet

Liksom redovisats i  4.2. Interaktivitet definieras interaktivitet i denna studie i enlighet 
med  McQuillan  et  al.  (2012),  där  interaktivitet  förekommer  både  mellan  elev-elev, 
lärare-elev och elev-teknik.

Flera  studier  visar  att  IST är  ett  gynnsamt  hjälpmedel  för  att  uppnå  en  interaktiv 
undervisning  (Brown,  n.d.;  Slay  et  al.,  2008;  Smith  et  al.,  2005),  och  att  arbeta 
interaktivt i klassrummet ses som en stor fördel av lärare (Smith, 2009). Det har visats 
att  just  matematik  är  ett  av  de  ämnen  där  en  interaktiv  undervisning  är  speciellt 
fördelaktigt för elevers lärande (Smith, 2009). En anledning till att tavlan anses vara 
interaktiv är att den inbjuder till elevdeltagande (BECTA, 2012; Smith, 2009), men som 
tidigare  nämnts  visar  litteraturen  att  lärarna  generellt  saknar  tillräcklig  teknisk 
kompetens, vilket innebär att de har svårigheter att använda IST på ett interaktivt sätt 
(Slay et al., 2008).

För  att  studera hur  den interaktiva skrivtavlan påverkar undervisningen genomförde 
Glover et al. (2007) lärarintervjuer och resultatet visar att 16 av 21 lärare säger att IST 
kan bidra till ett mer aktivt lärande. Att klassrummet präglas av ett aktivt lärande beror 
på att IST har en förmåga att fånga elevernas uppmärksamhet enligt Moss et al. (2007). 
Eleverna  ger  ofta,  på  ett  naturligt  sätt,  den  interaktiva  skrivtavlan  fokus  och 
uppmärksamhet (Beauchamp & Parkinson, 2005; Thomas, 2009) och det är något som 
läraren kan dra nytta av, genom att exempelvis introducera helklassdiskussioner kring 
tavlans innehåll (Moss et al., 2007). 

För att en interaktiv skrivtavla ska stödja elevernas aktiva lärande och ett interaktivt 
arbetsätt  måste  läraren  också  ge  eleverna  chansen  att  själva  använda  tekniken 
(Goodison,  2002;  Smith  2009).  Att  den  interaktiva  skrivtavlan  och  dess  tillvals-
utrustning anses öka interaktionen i klassrummet och skapa möjligheter till ett aktivt 
lärande beror bland annat på att läraren kan inta en mer passiv roll, ofta längst bak i 
klassrummet (Moss et  al.,  2007).  Genom att  göra detta tillåts  eleverna arbeta aktivt 
framme  vid  tavlan  eller  med  hjälp  av  tillvalsutrustning,  till  exempel  trådlösa 
skrivplattor. Moss et al. (2007) konstaterar att hur och när en lärare tillämpar ett sådant 
arbetssätt beror helt på lärarens egna pedagogiska föreställningar och det har visats att 
det finns föreställningar som kan begränsa vissa grupper av elevers interaktivitet. Vissa 
lärare  uttrycker  en  föreställning  om  att  de  högpresterade  eleverna  inte  behöver 
interaktivitet på samma sätt som de lågpresterande och detta kan bero på uppfattningen 
om att de högpresterande inte har samma behov av att rent fysiskt interagera med tavlan  
(Moss et al., 2007).  Denna syn kan leda till att de högpresterande eleverna inte tillåts 
använda IST i samma utsträckning. 

För att IST ska kunna användas effektivt och ha en interaktiv verkan måste klassrummet 
bestå av ett ‘community of learners’ (Mildenhall, Swan, Northcote & Marshall, 2008) 
eller ha ett klimat av ‘co-learning’ (Beauchamp & Parkinson, 2005), alltså att gruppen 
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gemensamt  agerar  för  att  bygga  kunskap  och  lära  tillsammans.  Den  interaktiva 
skrivtavlan gynnar ett sådant klimat, och  inte ett lärardominerat klimat som annars är 
vanligt förekommande (Brown, n.d.).  Dessutom uppfattas ofta den interaktiva skriv-
tavlan  som en  hjälp  i  lärarens  arbete  med  att  bygga  bra  relationer  i  klassrummet. 
Exempelvis har de tillfrågade lärarna i Glover och Millers (2001a) enkätundersökning 
svarat att eleverna är bra på att ta hänsyn till varandra när IST används i klassrummet, 
bland annat genom att uppmuntra och lyssna på varandra. Lärare anser också att IST-
tekniken på detta sätt också gynnar samarbete mellan eleverna (Brown, n.d.). 

Även Cooper och Brna (2002) skriver om ett klimat där man lär tillsammans och att det 
kan  vara  en  positiv  följd  av  en  framgångsrik  användning  av  IST.  Om  klimatet  i 
klassrummet är bra och eleverna känner sig trygga med varandra, så bör de känna en 
ökad vilja vara med och bidra till klassens gemensamma kunskapssökande. Gustafsson 
(2009b)  skriver  att  då  matematiska  problem presenteras  på  en  interaktiv  skrivtavla 
skapas  ofta  spontana  diskussioner  och  samarbeten  mellan  eleverna.  Eleverna 
kommunicerar även mer då IST används (Carter, 2002), som kanske beror på ett gott 
klassrumsklimat och de goda relationerna. 

Lärare uppger ofta att den största utmaningen är att få eleverna delaktiga (Slay et al,. 
2008).  Det,  men  också  interaktiviteten,  kan  läraren  kontrollera  genom  att  använda 
engagerande material och att växla lektionstempo (Moss et al., 2007). Då läraren håller 
ett  konstant  högt  lektionstempo  uppger  lärarna  att  de  har  god  kontroll  men  att 
elevaktiva moment inte hinns med, men genom att växelvis sänka tempot kan eleverna 
vara mer delaktiga under lektionen och då ges utrymme att arbeta interaktivt (Moss et 
al., 2007). En ökad interaktivitet upplevs till viss del bero på det faktum att eleverna 
inte behöver anteckna så mycket, eftersom den interaktiva skrivtavlan möjliggör att dela  
det material som visas på tavlan (Johns, 2003). Mer av elevers tid och energi kan alltså 
läggas på andra aktiviteter, exempelvis diskussioner och brainstorming (Smith, 2008). 

Den genomgångna litteraturen visar att många är överens om att IST i teorin ska skapa 
interaktivitet, men noterbart är att det sällan är så (Glover & Miller, 2001a; Shenton & 
Pagett, 2007). Läraren dominerar fortfarande användandet och eleverna blir ofta passiva 
observatörer (Shenton & Pagett, 2007). Dessutom har Slay et al. (2008) funnit att den 
interaktiva egenskapen hos IST inte heller alltid är den mest önskvärda. De tillfrågade 
lärarna  och  eleverna  i  deras  studie  ansåg  nämligen  att  förmågan  att  kunna  visa 
multimedia var mer önskvärd än förmågan till interaktion.

5.3.2 Tillgodose olika behov

Lärare anser generellt att IST-tekniken kan underlätta för dem i deras arbete med att 
anpassa lektionerna till elevers olika lärstilar och behov (McQuillan et al., 2012). Oftast 
anges den interaktiva skrivtavlans mångsidighet som anledning till detta (Brown, n.d.; 
Glover & Miller,  2001a; Glover  et  al.,  2007; Shenton & Pagett,  2007).  Exempelvis 
angav 26 av 36 lärare i Glover et al. (2007) studie att de använder olika undervisnings-
metoder kombinerade med olika digitala material på den interaktiva skrivtavlan för att 
kunna tillgodose samtliga lärstilar som återfinns i elevgruppen. Den egenskap hos den 
interaktiva skrivtavlan som oftast  nämns i  dessa sammanhang är möjligheten till  att 
presentera information på tavlan på varierande sätt och därmed upplevs IST gynna den 
visuella lärstilen mest ( Moss et al., 2007; Shenton & Pagett, 2007; Wood & Ashfield, 
2008). 
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Inom matematiken kan program, såsom  Cabri,  Geogebra och  Geometer  sketchpad, 
användas för att bland annat studera vinklar och vad som händer när man manipulerar 
dem  istället  för  att  se  på  statiska  före-  och  efterbilder  (Moss  et  al.,  2007).  Även 
slumpgeneratorer,  i  form av  exempelvis  chokladhjul,  finns  inbyggt  i  program som 
medföljer  vissa  modeller  (Gustafsson,  2009a)  och  fördelarna  jämförs  med  den 
begränsade visuella effekten som exempelvis en OH-projektor eller papperskopior har 
(Wood och Ashfield, 2008). Även om de kinestetiska och auditoriska lärstilarna inte 
gynnas  i  samma  grad  som  den  visuella  är  en  undervisning  med  IST  ändå  mer 
fördelaktig för dem i jämförelse med undervisning med den traditionella skrivtavlan 
(Hall & Higgins, 2005; Wall et al., 2005).

Utöver att lärarna kan använda olika presentationstekniker, har de också möjlighet att 
naturligt integrera olika källor via en interaktiv skrivtavla. Med en större valmöjlighet 
av källor kan läraren ge flera alternativa förklaringar, vilket ses som en fördel i arbetet  
med att tillgodose olika behov (Glover et al., 2007). Detta har visats speciellt gynna 
lågpresterande elever  och Passey et  al.  (2003) skriver  att  lärare bör  se  på sitt  IST-
användande ur två perspektiv, dels vilken information IST förmedlar, dels på vilket sätt 
IST kommunicerar information. Lågpresterade elever gynnas av att kommunikationen 
kan ske på många olika sätt, exempelvis visuellt som tidigare diskuterats men också 
auditoriskt  och  kinestetiskt  (Passey  et  al.,  2003),  och  de  högpresterade  eleverna 
uppskattade möjligheten till stort informationsflöde (Passey et al., 2003). 

Även i  arbetet  med elever med hörselnedsättningar kan den interaktiva skrivtavlans 
visuella förmåga ses som fördelaktig (Türel & Demirli, 2010). Om läraren arbetar med 
elever med normal hörsel kan dessa elever lyssna till information samtidigt som de läser 
text och ser på bilder, och det är en svårighet för läraren att genomföra traditionella 
genomgångar om den möjligheten saknas. Används en interaktiv skrivtavla kan eleven 
se tavlan samtidigt som de också ser läraren teckna med händerna, vilket underlättar för 
både lärare och elev (Carter, 2002). Det är inte enbart hörselskadade elever som gynnas 
av  att  läraren  använder  IST  i  sin  undervisning,  även  elever  med  mindre  grava 
synnedsättningar gynnas av ett IST-användande. Dessa elever gynnas framför allt av 
tavlans storlek och skärpa, men även att läraren kan zooma in ytterligare för att de ska 
se vad som visas (Carter,  2002).  En annan anledning till  att  IST upplevs underlätta 
arbetet med att anpassa lektionen till  eleverna är  att den interaktiva skrivtavlan kan 
manövreras utan tangentbord eller datormus, och därför passar fler elever (Beauchamp 
& Parkinson, 2005). Tavlan kan därför med fördel användas av elever med speciella 
behov, exempelvis rörelsehindrade, eftersom det oftast är lättare att manövrera något 
med handen än att kontrollera en datormus (Johns, 2003). 

En  annan  aspekt  som  lärare  också  anser  gynna  elever  med  särskilda  behov  eller 
lågpresterande elever är att läraren med en interaktiv skrivtavla lättare kan förmedla 
avskalad och enbart relevant kunskap som är tydligt strukturerad och satt i ett eller flera 
sammanhang. Exempelvis har Lopez (2010) genomfört en studie med elever som hade 
engelska som andraspråk. Alla undervisades på engelska, men bara hälften av eleverna 
hade tillgång till IST i undervisningen. Resultaten visade att eleverna som undervisats 
med  IST  höjde  sina  studieresultat  i  matematik  jämförelsevis  med  den  andra 
elevgruppen.  Många  lärare  anser  att  IST har  en  stor  potential  att  förbättra  elevers 
studieresultat (Torff & Tirotta, 2010), kanske på grund av att de med den interaktiva 
skrivtavlans hjälp lättare kan ta hänsyn till alla elevers olika lärstilar och behov. Trots 
detta har, än så länge, få studier funnit resultat i form av ökade studieprestationer då IST 
används i jämförelse med undervisning som skett utan tillgång till IST (Moss et al.,  
2007). Litteraturen har sällan undersökt studieresultat och Smith et al. (2005) skriver till 
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och med att det inte verkar som om det finns tillräckliga forskningsresultat för att säga 
något om sambandet mellan elevernas studieresultat och ett IST-användande. Glover 
et al.  (2007)  har  sett  att  denna  medvetenhet  om  att  tillgodose  allas  behov  ofta 
uppkommer  först  efter  att  lärare  blivit  bekväm  med  tekniken  och  utforskat  den 
interaktiva  skrivtavlans  möjligheter.  Har  lärarna  än  så  länge  inte  haft  möjlighet  att 
utveckla denna tillit  till  tekniken har de kanske inte utvecklat  medvetenheten av att 
använda IST till att anpassa efter individer, och därmed har ingen förändring heller skett 
vad det gäller studieresultat. 

5.3.3 Lektionstempo

Ett IST-användande medför ofta ett förhöjt lektionstempo (Gustafsson, 2009b) och detta 
har visat sig innebära både för- och nackdelar för lärare och elever. Lärarna ser själva 
kvalitéofta möjligheten till ett högre lektionstempo som en stor fördel med IST och då 
främst därför att det upplevs som att värdefull lektionstid kan sparas (Moss et al., 2007).  
Ett  exempel på där den interaktiva skrivtavlan sparar tid, och därmed ger  ett  högre 
lektionstempo,  under  matematiklektioner  är  då  läraren  med  hjälp  av  en  interaktiv 
skrivtavla mycket snabbare och med bättre kvalitet kan rita diagram (Moss et al., 2007).  
Trots  lärares  positiva  upplevelser  av  den interaktiva  skrivtavlans  möjlighet  till  ökat 
lektionstempo  har  man  konstaterat  att  inte  alla  elever  har  samma  uppfattning 
(se 4.3.4 Sambandet  mellan  teknik  och  klassrumsdynamik) och  det  råder  en  viss 
tveksamhet i litteraturen om det finns ett samband mellan effektivt lärande och ett högre 
lektionstempo  (Moss  et  al.,  2007). Med  andra  ord,  en  från  lärarens  sida  större 
medvetenhet om denna problematik skulle vara gynnsamt både för läraren och eleverna. 

Ett antal studier har också visat att IST-användningen, i de fall läraren använder sig av 
katederundervisning, förstärker detta mönster istället för att bidra till en förändring mot 
en mer deltagande och interaktiv miljö (Moss et al., 2007; Shenton & Pagett, 2007). En 
möjlig förklaring till att lärarna fortfarande dominerar användandet kan vara att lärare 
uppfattar  att  det  är  svårare att  kontrollera  klassen då det  förekommer mycket  elev-
aktiviteter vid  den interaktiva skrivtavlan.  Litteraturen  visar att  om eleverna  arbetar 
långsamt vid tavlan är risken stor att övriga elever bli uttråkade och störande, vilket gör 
att läraren upplever klassen som ofokuserad (Smith, 2009).

Lågt tempo som bidrar till en ofokuserad klassrumsmiljö kan också bero på de tekniska 
svårigheter  som  lärare  ofta  står  inför  i  samband  med  ett  IST-användande,  vilka 
redovisats  närmare  för  under 5.2  Tid  till  tekniken. Då  tekniken  orsakar  ofrivilliga 
avbrott i undervisningen sänks även lektionstempot, vilket i vissa fall kan resultera i att 
klassen upplevs som orolig eller ofokuserad enligt Smith (2009). Lärare anser att det är 
viktigt att hålla alla elever delaktiga och engagerade för att minska antalet  störnings-
moment och disciplinproblem (Glover & Miller, 2003) och i arbetet med detta anser 
lärare att ett högre lektionstempo, till skillnad från för högt, är användbart (Glover et al.,  
2007). Ett högre tempo ‘tvingar’ eleverna att vara fokuserade på vad som måste göras 
under lektionen (Glover et al., 2007). 

Som  tidigare  redovisats  uppfattar  många  lärare  att  det  är  positivt  att  IST  fångar 
elevernas  fokus  (Beauchamp  &  Parkinson,  2005;  Smith,  2009;  Thomas,  2009). 
Exempelvis upplevs IST skapa ett naturligt fokus som underlättar lärarens arbete med 
elevernas motivation, eget tänkande (Hodge & Andersson, 2007) och lärande (Glover & 
Miller,  2003).  Att  läraren  bibehåller  elevernas  fokus  genom  att  hålla  eleverna 
sysselsatta gör, kanske som en följdeffekt av mindre antal störningsmoment, att lärarna 
upplever att lektionen flyter på bättre (Glover & Miller, 2003). Samtidigt skriver Hodge 
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och  Anderson (2007)  att  det  är  nödvändigt  att  lärare  är  medvetna  om att  IST bör 
användas för att skapa motivation och inte för att kontrollera klassens uppförande. Trots 
detta visar litteraturen att engagerade lärare tenderar lägga ned så pass mycket arbete på 
att bibehålla, eller till och med öka, elevernas motivation, fokus och engagemang att 
andra  delar  glömts  bort.  Hodge  och  Andersson  studie  (2007)  visar  på  ett  konkret 
exempel där läraren ‘glömt bort’ andra delar som IST inte erbjuder i samma omfattning, 
såsom skrift och stavning.

5.3.4 Kringproblem

De problem som lärarna uppger, och som inte beror på tekniken i sig, är ofta kopplade 
till svårigheter att göra tavlan synlig för alla (Brown, n.d.; Hall & Higgins, 2005; Moss 
et al., 2007; Smith, 2009; Smith et al., 2005; Somyürek et al., 2009). Lärarna har ofta 
upplevt att  då klassrummet är  för ljust  syns inte tavlans innehåll  tydligt  nog, vilket 
uppfattas störande (Moss et al., 2007; Smith, 2009). Detta problem har många lärare 
försökt att lösa genom att mörklägga klassrummet med exempelvis rullgardiner, men 
trots dessa försök kvarstår problemet enligt många lärare och elever (Moss et al., 2007). 
Däremot har Bennet och Lockyer (2008) studie visat att lärare och elever relativt snabbt 
lär sig att förhålla sig till problemen och med tiden börjar hantera det på ett vanemässigt 
sätt.  Exempelvis  drar de  av vana ner  persienner  när  den interaktiva skrivtavlan ska 
användas, eller väcker den då den går ner i viloläge.

Flera lärare nämner också att det är en svårighet att placera tavla och elev så att alla ser 
(Brown, n.d.; Somyürek et al., 2009), och att en klassrumsplacering för de yngre barnen 
upplevs som extra svår (Smith, 2009). Vanligtvis väljer lärare att placera tavlan så pass 
högt att samtliga elever ser, men en följd av detta är att mindre elever får svårt att nå 
över hela tavlan (Carter, 2002). Exempelvis har en lärare upplevt att eleverna inte når 
det virituella tangentbordet på tavlan och det framför allt är problematiskt då eleverna 
ska använda internet och skriva i webbadressfältet eftersom dessa befinner sig högst 
upp i de flesta webbläsarna (Smith, 2009). När mindre barn använder internet kan inte 
fullskärm längre användas och lösningen är att minska webbläsarfönstrets storlek och 
placera fönstret så lågt att eleverna når upp till  webbadressfältet (Smith, 2009). Det 
leder till att eleverna har ytterligare svårigheter att se, då tavlans innehåll kan skymmas 
av övriga elever eftersom det är så lågt placerad samt att tavlans innehåll är förminskat 
och att det därmed kan vara svårt att se mindre detaljer (Smith, 2009). 

Att  lärare  och  elever  skymmer  sikten  när  de  använder  tavlan  upplevs  också 
problematiskt, och detta erfars främst i samband med att äldre elever använder tavlan 
(Carter, 2002; Smith, 2009). Lärare har upplevt att de äldre eleverna sällan ges samma 
möjligheter till samarbete framme vid tavlan som de yngre. Anledningen till detta är att 
bara den som manipulerar tavlan kan vistas nära den interaktiva skrivtavlan, eftersom 
övriga skulle skymma sikten för klasskamraterna om de inte befann sig vid sina platser 
(Smith, 2009). Att endast en elev kan vistas vid och använda tavlan åt gången medför 
att en stor del av elevdelaktigheten riskerar att gå förlorad för de äldre eleverna. 
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5.3.5 Lärarrollen

Många lärare hävdar att ett IST-användande kan förändra deras ledarskap på ett positivt 
sätt,  exempelvis genom den ökade elevdelaktigheten (Somÿrek et  al.,  2009),  medan 
andra  lärare  känner  oro  för  att  ledarskapet  ska  förändras  om  de  använder  IST. 
Orosmoment ligger i att lärarna uppfattar det som olustigt att eleverna märker deras 
tekniska okunskap och tror att det kan leda till att maktbalansen förskjuts mot eleverna 
som upplevs ha en större teknisk kunskap (Miller & Glover, 2007; Slay et al., 2008). 
Trots att eleverna ofta märker att läraren inte kan hantera tekniken (Miller & Glover, 
2007; Slay et al., 2008) har det visats att det sällan vållar problem. Eleverna vill ofta 
hjälpa läraren och uppskattar att de för en gångs skull kan lära läraren (Miller & Glover, 
2007).

Vissa lärare anser att IST kan användas mest effektivt om läraren utforskar tekniken och 
dess pedagogiska effekter utifrån sin nuvarande pedagogik. Det är just den interaktiva 
skrivtavlans förmåga att anpassa sig till olika typer av pedagogik som vissa anser är 
dess styrka (Moss et al., 2007). Lärare säger att IST kan anpassas till  de tillämpade 
undervisningsmetoderna och tavlans användningsområden kan anpassas  efter läraren 
(Moss et  al.,  2007).  Med andra ord  uppfattar  lärare att  IST är ett  verktyg som kan 
förstärka deras egen pedagogik, i den grad de önskar.  De lärare som vill bekanta sig 
med verktyget, har möjlighet att stegvis integrera den i sin undervisning allt eftersom de 
blir bekväma med tekniken och tiden finns tillgänglig. Så verkar ofta vara fallet  då 
Moss et al. (2007) visat att undervisningen med IST i stor utsträckning såg ut som i 
övriga klassrum utan IST och att presentationstekniken inte hade förändrats. Skrift och 
tvådimensionella diagram dominerar fortfarande i klassrummen (Moss et al., 2007). 

Det  finns  också  lärare  som,  istället  för  att  se  IST  som  en  förstärkning  eller  ett 
hjälpmedel,  ger  uttryck för  att  lärares  pedagogik  måste  förändras  till  att  passa  den 
interaktiva skrivtavlans egenskaper. Detta grundar sig ofta på en tro om att det är enda 
sättet för att den interaktiva skrivtavlan inte ska begränsas i sin förmåga är att utveckla 
elevernas  förståelse  samt  bidra  i  deras  lärprocess  (Miller  &  Glover,  2007).  Denna 
kategori  av  lärare  är  dock  i  minoritet  (Miller  &  Glover,  2007)  men  flera  av  den 
genomgångna  litteraturens  resultat  pekar  också  på  att  endast  en  förändring  och 
utveckling  av  pedagogiken  skulle  kunna  maximera  de  positiva  effekterna  som  en 
interaktiv skrivtavla för med sig (Beauchamp & Parkinson, 2005;  Glover & Miller, 
2003; Somyürek et al., 2009). 

Den interaktiva skrivtavlans egenskaper kan bidra till att förändra lärarens roll när det 
gäller både pedagogisk målsättning och klassrumsmiljön, men den avgörande faktorn 
för om denna förändring sker eller ej är inte den interaktiva skrivtavlan, utan lärarens 
pedagogiska föreställningar (Moss et al., 2007). Det finns undersökningar som visar att 
de lärare som från början ställt sig kritiska till introducerandet av den nya tekniken, och 
bara  använt  den  interaktiva  skrivtavlan  begränsat,  ändå  med  tiden  hade  ändrat  sin 
undervisningen både tekniskt och pedagogiskt (Glover et al., 2007).  Det kan vara ett 
tecken på att användningen av den interaktiva skrivtavlan med tiden ger en förändring 
av lärarens undervisningssätt, vare sig denna förändring är medveten eller ej. 

Övriga faktorer som lärarna själva anser gör skillnad för deras användande av IST är 
den tillvalsutrustning som finns till deras förfogande samt tavlans tillgänglighet (Moss 
et  al.,  2007).  Flera  lärare  konstaterar  också  att  de  kommersiellt  framtagna  digitala 
materialen ofta  är  utformade efter den ‘gamla’ pedagogiken där  läraren har  en mer 
dominerande roll och att dessa kan försvåra arbetet med att förnya undervisningen till 
en mer elevdeltagande (Moss et al., 2007).  Moss et al. (2007) skriver att det finns ett 
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behov av både den ‘gamla’ och den ‘nya’ pedagogiken i klassrummet. Oavsett vilket 
förhållningssätt läraren har i denna fråga finns en aspekt som är relevant för alla lärare, 
nämligen  reflektion.  Reflektion  exempelvis  över  vilken  betydelse  användandet  har. 
Detta  är  relevant  inte  minst  i  relation  till  kravet  på  ökad  professionalism  inom 
läraryrket,  men också  för  att  läraren  ska  kunna hantera  det  nya  verktyget  på  bästa 
möjliga sätt. 

5.3.6 Sammanfattning av Klassrumspåverkan

Lärare uppger framförallt positiva effekter av IST såsom att den interaktiva skrivtavlan 
ger eleverna ett naturligt fokus, att ett interaktivt arbetssätt lättare kan tillämpas och att 
aktuell  data  kan  användas,  vilket  är  en  bidragande  orsak  till  lärares  och  elevers 
motivation. Genom att arbeta med engagerande material och ett varierat lektionstempo 
upplevs  interaktivitet  och  elevdelaktighet  öka  och  med  en  interaktiv  skrivtavla  har 
elever en större chans till att aktivt delta i undervisningen. Litteraturen visar dock att 
lektionstempot ofta ökar med en interaktiv skrivtavla och, trots att det upplevs positivt 
av lärare,  motarbetar det  interaktivitet.  Lektionerna riskerar bli  mer lärardominerade 
och elevdelaktigheten därmed minska. 

Som en effekt  av tavlans  presentationsegenskaper  tycker  lärare att  det  är  lättare att 
anpassa innehållet efter elevgruppen. Det beror bland annat på den stora skärmen, att ett  
användande frigör tid och att alternativa förklaringar kan ges. Lärare talar bland annat 
om att elever med olika lärstilar, hörsel- och synskadade och elever med rörelsehinder 
gynnas av ett IST-användande. 

Lärarna nämner även nya typer av problem som uppstår i klassrummet i samband med 
den interaktiva skrivtavlan. Många av dessa problem är kopplade till tavlans synlighet, 
såsom hur tavlan ska placeras för att alla elever ska se den och hur man ska undvika att  
solljuset hindrar eleverna från att se vad som visas på tavlan. Ett annat problem är att 
eleverna ska märka lärares tekniska okunskap och detta skulle kunna vara en orsak till 
att lärare upplever ledarrollen som förändrad. 

I samband med att IST introduceras på skolorna uppstår ofta en fråga om, och i så fall 
hur mycket, lärares pedagogik bör förändras för att maximera effekterna av tekniken. 
Litteraturens, liksom lärares uppfattningar, går isär men det har visats att tekniken inte 
behöver hindra en utveckling åt något håll. Lärare kan i sin egna takt involvera tavlan 
på fler och nya sätt. Studier visar på att lärare generellt, även de som till en början varit 
tveksamma, utvecklar en positiv inställning till IST med tiden.
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6. Sammanfattning av Resultat

Den genomgångna forskningslitteraturen visar en rad olika lärarerfarenheter av IST och 
lärarupplevelser av IST. De mest frekvent förekommande observationerna och de som 
beskrivs  ha  störst  betydelse  för  om  och  i  så  fall  hur  IST  används  i  matematik-
undervisningen har sammanfattats i Figur 6 nedan. 

Framför  allt  är  det  två  faktorer  som påverkar  undervisningen med IST,  nämligen i 
vilken grad lärare får tillgång till  tid och fortbildning.  Dessa skapar möjligheter för 
lärare att utveckla sina tekniska kunskaper och reflektera över sina val, vilket möjliggör 
en interaktiv undervisning, där elevdelaktighet och aktivt lärande är en naturlig del.

Denna litteraturöversikt visar att IST kan höja motivationen för lärare, både vad gäller 
deras  egen undervisning och elevernas  lärande,  samt att  IST upplevs spännande av 
många lärare. Det har visats att lärares positiva upplevelse av IST också ofta har ett 
samband med ökad tid, tillgång till och kunskaper om verktyget. Utan kunskaper och 
tid upplevs IST medföra komplikationer och de ses alltså som den avgörande faktorn 
för om den interaktiva skrivtavlans implementering ska lyckas fullt ut eller ej.

Många  av  de  redovisade  svårigheterna  med  IST  är  sammankopplade  med  att 
fortbildningen uppfattas bristfällig, vilket kan vara en anledning till att lärare generellt 
önskar mer av de introduktionstillfällen eller den fortbildning som erbjuds dem. Bland 
de vanligaste önskemålen återfinns att fortbildningen skulle ha ett bredare innehåll, att 
den fortgick  över  tid  och att  den förutom den tekniska  aspekten också  innehöll  en 
pedagogisk. Som en följd av lärares bristande tekniska kunskaper finns en utbredd oro 
bland  lärarna  att  tekniken  ska  ‘krångla’ under  lektionstid,  exempelvis  anslutnings-
svårigheter, att behov av kalibrering ska uppstå eller att skärmen låser sig, och detta 
uppfattar lärarna som en av de största nackdelarna med IST.
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Lektionsplaneringen  uppfattas  ofta  som  tidskrävande  och  det  beror  delvis  på  att 
planeringen  för  lektioner  med  en  interaktiv  skrivtavla  upplevs  behöva  vara  mer 
detaljerad än en ‘traditionell’ planering.  Trots tidsaspekten uppfattas den detaljerade 
lektionsplaneringen  som  en  av  de  interaktiva  skrivtavlornas  styrkor,  eftersom  den 
naturligt medför både struktur, effektivitet och reflektion. IST ‘tvingar’ läraren att på ett 
nytt sätt reflektera över hur lektionen struktureras, vilket anses gynnsamt för elevernas 
inlärning.  Planeringsarbetet  kan  effektiviseras  med en  interaktiv  skrivtavla  eftersom 
material kan sparas och återanvändas. Återanvändandet upplevs också spara värdefull 
lektionstid eftersom läraren inte behöver anteckna lika mycket, som i sin tur leder till att  
läraren inte behöver stå vänd från klassen, eller stå bakom ett tangentbord, stora delar 
av lektionen. Att läraren med en IST inte är låst framme vid tavlan medför att lärarnas 
rörlighet i klassrummet ökar, vilket upplevs gynna kontakten med eleverna och skapa 
fler möjligheter för interaktivitet.

Tillvalsutrustningen, speciellt  skrivplattor och responssystem, skapar ytterligare ökade 
möjligheter till rörlighet för läraren. Tillvalsutrustningen anses därför vara gynnsamma 
att använda då läraren med den interaktiva skrivtavlans hjälp vill öka interaktiviteten i 
klassrummet. Trots detta upplevs det ändå svårt att skapa elevdelaktighet och ofta råder 
ett  lärardominerat  klimat  ändå  i  klassrummen med en  IST.  Litteraturen  föreslår  att 
elevdelaktigheten  kan  regleras  genom  att  variera  lektionstempo  och  integrera 
engagerande material såsom multimedia. Samtidigt visar den genomgångna litteraturen 
även  på  motsatta  effekter.  Den  mer  detaljerade  planeringen  medför  ofta  ett  förhöjt 
lektionstempo där läraren tar en mer central roll och eleverna förblir passiva, som kan 
medföra att interaktiviteten därmed uteblir. Trots detta upplevs det höjda lektionstempot 
ändå som en stor fördel av lärarna, eftersom den värdefulla lektionstiden effektiviseras. 
Lärarna  talar  om  fördelar  i  form  av  att  på  flera,  bättre  och  snabbare  sätt  kunna 
presentera alternativa förklaringsmodeller, och att de på så sätt kan anpassa innehållet 
efter individers behov. Möjligheten till att anpassa innehållet och presentationen efter 
elevers individuella behov ses som speciellt fördelaktigt då elever med rörelsehinder, 
hörsel-  och synnedsättningar  undervisas.  Det  höjda  lektionstempot anses  också som 
positivt då det upplevs medföra färre disciplinproblem, det kan bero på att eleverna 
ständigt är fokuserade.

En negativ följd av den mer detaljerade lektionsplaneringen är att den ger lite utrymme 
för lärarna att improvisera och vara flexibla. Att läraren statiskt följer sin planering utan 
att kunna frångå den uppmuntrar inte till elevdeltagande och interaktivitet. Litteraturen 
föreslår följande lösning till detta problem. Läraren bör i sin lektionsplanering också 
planera för interaktion, exempelvis genom att integrera multimedia och andra digitala 
material som inbjuder till  elevdeltagande. Att  planera för interaktivitet  med hjälp av 
digitala  material  upplevs  ofta  som  problematiskt.  Många  lärare  tycker  att  det  är 
tidskrävande och svårt att skapa egna eller att ladda ned  digitala material, vilket kan 
vara en effekt av att lärare har fått för lite tid till träning. 

Digitala material kan bland annat hämtas via internet eller från resursbanker, men trots 
att många av lärarna har tillgång till lokala resursbanker används de sällan, då tekniken 
är ett hinder. Lärare väljer istället ofta att utforma materialen själva med för dem redan 
bekanta  program, och det arbetet kan bidra till att förberedelsetiden upplevs lång. En 
annan nackdel med att producera egna digitala material är att majoriteten av lärarna 
saknar fortbildning i detta. Generellt upplevs det som svårt att göra egna material, vilket 
också syns på resultaten då dessa inte är lika effektiva som de kommersiellt framtagna. 
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Lärare  anser  att  IST kan förbättra  de  sätt  som förmedlingen  och presentationen av 
information sker på. Jämförs den interaktiva skrivtavlans presentationsegenskaper med 
en traditionell skrivtavla upplevs flera fördelar med IST, vilket beror på den interaktiva 
skrivtavlans mångsidighet. Mångsidigheten grundar sig i att den kombinerar egenskaper 
som förekommer i många andra tekniska verktyg, och lärare framhåller framför allt de 
visuella fördelarna en interaktiv skrivtavla har jämfört med en dator eller en traditionell 
skrivtavla.  Exempelvis  har  en  dator  inte  samma  stora  skärm  som  den  interaktiva 
skrivtavlan,  och  den  traditionella  skrivtavlan  ger  inte  läraren  samma  möjlighet  att 
markera viktiga ord eller smidigt presentera animationer.  Andra egenskaper hos den 
interaktiva skrivtavlan som värderas högt av lärarna och som inte återfinns på samma 
sätt  i  ett klassrum utan IST är dess förmåga att på ett smidigt sätt  visa multimedia. 
Multimedia upplevs öka intresset för lektionen av både lärare och elever och tros därför 
delvis ligga till grund för den interaktiva skrivtavlans motivationshöjande effekt, men 
en annan möjlig anledning är även den interaktiva skrivtavlans nyhetsfaktor.
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7. Diskussion

I Storbritannien har interaktiva skrivtavlor integrerats i undervisningen sedan början av 
2000-talet, och i dagsläget återfinns en interaktiv skrivtavla i cirka 70 % av de brittiska 
klassrummen. Som följd av denna massiva satsning har landet blivit ett föregångsland 
för andra länder som också valt att satsa på IST. I Sverige har en liknande process tagit 
fart bland annat i och med Matematiksatsningen som startade 2009. Det finns relativt 
gott om forskningslitteratur kring undervisning med IST, även om den till en stor del 
studerar  effekterna  av  ett  IST-användande  i  Storbritannien.  Många  studier  har 
genomförts i Storbritannien, och de är ofta gjorda av samma grupp forskare. Detta kan 
vara en anledning till att studiernas fokus ofta visats vara likartade. Det är en svaghet i 
vår studie och ytterligare en svaghet är att enbart få av studierna har undersökt hur ett 
IST-användande påverkar specifikt matematikundervisningen. Då den önskvärt breda 
grunden saknas är det diskutabelt huruvida det går att generalisera våra resultat till att 
även gälla matematikundervisningen i Sverige. Trots det anser vi att de erfarenheter och 
förhållningssätt som finns redovisade i denna studie ändå kan vara av nytta för lärare 
som önskar att använda sig av verktyget i svenska klassrum. Genom att studera andras 
erfarenheter kan lärare öka sina kunskaper och det är en bra grund för att bilda sitt eget 
professionella förhållningssätt,  vilket är önskvärt i  en lärares profession (Orlenius & 
Bigsten, 2008).

De övergripande resultaten, som illustreras i  Figur 6 (s. 33),  diskuteras i de följande 
avsnittet, då framför allt kopplat till professionaliseringen av läraryrket.

7.1 Sambandet mellan tid, tekniska kunskaper och undervisning

Vår  studie  visar  flera  anledningar  till  varför  det  är  viktigt  att  lärare  får  tid  till  att  
utveckla  de  rent  tekniska  kunskaperna  vad  det  gäller  att  hantera  den  interaktiva 
skrivtavlan.  En av  de  viktigaste  anledningarna  till  detta  är  att  lärarens  bristande 
kunskaper annars kan begränsa den interaktiva skrivtavlans effekter. Bland annat kan 
lärares  osäkerhet  begränsa  interaktiviteten  och  elevdelaktigheten  under  lektionerna, 
vilka är  två  av de största  positiva effekterna  av ett  IST-användande.  Somekh et  al. 
(2007) skriver  att  de lärare som uppmuntrar elevdeltagande i  sin  undervisning allra 
mest,  är  de  lärare  som  har  goda  kunskaper  om  IST  och  dess  användning.  Elev-
deltagande är också något som uppmuntras i läroplanen (Skolverket, 2011, s.12) och 
som är en förutsättning för elevers lärande. Dysthe (1995/1996, s. 241) belyser detta 
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ytterligare när hon skriver att elevdeltagande har ett mycket viktigare syfte än att enbart 
fånga  elevernas  uppmärksamhet.  Samarbete  och  samtal  är  två  viktiga  faktorer  för 
lärande  och  på  så  vis  är  elevdelaktighet  under  lektionerna  nästan  en  nödvändighet 
(Dysthe, 1995/1996, s. 241). Studiens resultat visar att elevdelaktigheten och elevernas 
aktiva lärande upplevs öka i samband med ett IST-användande, bland annat därför att:

• Att elever har lättare att aktivt delta och bidra till klassens gemensamma arbete.  
Eleverna kan exempelvis använda ett responssystem för att svara på frågor och 
deras svar kan sedan utgöra grunden för en helklassdiskussion. 

• Att IST kan bidra till att bra relationer byggs upp mellan eleverna.  Genom att en 
elev  deltar  i  aktiviteter  tillsammans  med  andra  elever,  såsom  helklass-
diskussioner kring tavlans innehåll  eller  uppgifter  som ska lösas i  grupp vid 
tavlan, förstärks elevernas relationer. 

• Att läraren är mer rörlig i  klassrummet,  vilket  också gynnar kontakten med 
eleverna. En mer traditionell katederundervisning avskärmar läraren ofta fysiskt 
från eleverna, till exempel genom att katedern placeras mellan lärare och elever. 
Denna  fysiska  barriär  kan  vara  ett  hinder  för  kontakten  med  eleverna  och 
återfinns inte på samma sätt i klassrum där en IST används.
 

• Att engagerande multimedia kan integreras som en naturlig del av lektionen. 
Filmer, bilder och annan typ av multimedia lämnar ofta ett intryck hos eleverna, 
vilket är en bra grund för fortsatt arbete inom området. Arbetet kan exempelvis 
bestå av diskussioner eller grupparbeten. 

Dessa fyra observationer har en koppling till interaktivitet genom att samarbete mellan 
lärare,  elever  och  tekniken  uppmuntras.  Som  tidigare  poängterats,  skapar  IST inte 
interaktivitet per automatik. Det krävs en medvetenhet från lärarens sida, och ett aktivt 
utvärderande av den egna undervisningen för att åstadkomma interaktivitet och alltså är 
ett professionellt förhållningssätt nödvändigt från lärarens sida (Moss et al., 2007). 

7.2 Sambandet mellan fortbildning, tekniska kunskaper och undervisning

Bristen på tid till att, utöver fortbildningen, ytterligare bekanta sig med verktygets rent 
tekniska aspekter verkar vara en av de främsta orsakerna till att lärare inte lyckas hitta 
sitt eget förhållningssätt till tekniken. Detta får ofta till följd att de inte heller använder 
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den interaktiva skrivtavlan fullt ut. Det finns också en annan möjlig orsak till att IST-
tekniken inte utnyttjas fullt ut, nämligen att lärare inte alltid välkomnar en förändring. 
Kanske  kan  det  bero  på  att  många  lärare  redan  har  hittat  sin  metod  och  sin 
undervisningsstil,  och att behöva finna en ny lärarroll  med ett obekant verktyg som 
kräver mycket tid och nya kunskaper kan därför ta emot. Vår upplevelse är att detta 
motstånd till  förändring speciellt kan gälla inom matematiken, som av många anses 
vara ett av de ämnen som håller fast hårdast vid den traditionella katederundervisningen  
där läraren står i centrum och förmedlar kunskapen till eleverna som passivt tar emot 
den eller arbetar självständigt (Brown, n.d.; Glover et al., 2007). 

Betcher et al. (2011) har skrivit en bok som ett stöd för lärare och övrig skolpersonal i 
samband med ett eventuellt införskaffande av en IST och enligt dem måste man ‘bränna  
skeppen’ för att lyckas med implementeringen av den nya tekniken, och alltså inte låta 
några andra alternativ finnas tillhands. Vi har annan åsikt och anser att en introduktion 
av IST inte nödvändigtvis måste kräva att läraren förändrar sin nuvarande roll. Vidare är 
vår uppfattning att det inte är någon bra lösning att tvinga denna nya teknik på någon 
som inte vill använda sig av den. Istället för att lärare ska känna ett tvång att förändra 
sin roll efter tekniken, föreslås att IST istället ses som ett hjälpmedel för läraren. En 
hjälp för att exempelvis förstärka budskapet till eleverna eller att strukturera sin egen 
planering.

7.3 Sambandet mellan fortbildning, reflektion och undervisning

En  stor  del  av  litteraturen  visar  att  det  finns  en  utbredd  önskan  bland  lärare  att 
fortbildningen ska ges återkommande i samband med introduceringen av IST. Det har 
nämligen  visat  sig  att  lärare  känner  ett  behov  av  hjälp  genom  hela  processen  att 
integrera IST i sin undervisning. Litteraturen pekar på att en god utveckling av ett IST-
användande i skolan skulle kunna ske om också tid avsätts till fortbildning, eftersom de 
lärare som känner sig bekväma med IST-tekniken använder den oftare och på ett mer 
medvetet sätt (Moss et al., 2007). Att lärare använder IST på ett medvetet sätt innebär i 
det här fallet att den interaktiva skrivtavlans bland annat används med ett uttalat syfte 
och mål. För att göra detta visar studiens resultat att lärare skulle gynnas av att redan då 
IST introduceras få möjligheter till att öka sin medvetenhet. Att användningen skulle 
användas med ett uttalat syfte och mål kan också uttryckas på ett annat sätt: att den 
interaktiva skrivtavlan används för att läraren anser att det är det bästa svaret till de tre 
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didaktiska frågorna,8 Vad?, Hur? och Varför?. Dessa tre frågor skulle kunna användas 
av  lärare  för  att  reflektera  över  sina  val,  något  som  är  en  viktig  del  i  en  lärares 
professionalism (Carlgren,  2004).  För  detta  reflekterande arbete  krävs  tid,  vilket  är 
något som tyvärr ofta saknas idag.

Vissa studier förespråkar att läraren bör förändra sin pedagogik för att bättre passa IST 
och därmed inta en ny roll i och med att IST introduceras. En stegvis förändring är 
också en trolig utveckling då man har sett att lärare med tiden ofta utvecklar en säkerhet 
och ett engagemang i tekniken (Miller & Glover, 2007; Moss et al., 2007). Detta är 
också är en av anledningarna till att mer tid för lärarna efterlyses, för att varje lärare ska 
få en chans att kunna ta emot IST med en så öppen inställning som möjligt. Tid behövs 
till att utforska det nya verktyget rent tekniskt och sammanlänka teknik med pedagogik 
för att därmed skapa sitt eget individuella förhållningssätt, eftersom det inte finns en 
lösning som passar alla. Det blir tydligt  att läraren måste hantera tre olika aspekter, 
pedagogik, ämneskunskap och teknik, som ska sammanvägas och integreras i varandra. 
Resultaten av denna studie visar att fortbildningen och lärares vardagliga arbete sällan 
är  till  någon  hjälp  för  dem i  arbetet  med  att  sammanväga  och  integrera  dessa  tre 
aspekter. Tid till reflektion, över bland annat dessa tre aspekter, skulle kunna skapa en 
känsla av att utvecklas med tekniken och inte mot den.  

I bästa fall utmynnar denna känsla av att arbeta med tekniken i ett personligt intresse 
och en  uppfattning  om att  IST kan stötta  undervisningen,  och  att  läraren  använder 
tekniken med bakgrund i detta och inte för att det är ett krav eller en förutfattad mening 
om att  undervisningen enbart  kan bli  fullgod då läraren anpassat sig efter tekniken. 
Detta beskrivs kanske ännu bättre, och mer kortfattat, av Moss et al. (2007, s. 94). De 
skriver, i vår fria översättning; att en bra undervisning fortfarande är bra undervisning, 
med eller utan teknik, men tekniken kan förbättra pedagogiken om lärare engagerar sig i  
användandet. Lärarna bör engagera sig i att reflektera över och försöka förstå teknikens 
fulla potential på ett sådant sätt att själva tekniken inte längre ses som målet utan som 
ett annat pedagogiskt hjälpmedel.

7.4 Sambandet mellan tid, reflektion och undervisning

Som en följd av professionaliseringskravet önskas en mer medveten inställning för att 
öka  de  positiva  effekterna  av  IST i  undervisningen (Moss  et  al.,  2007;  Shenton & 
Pagett, 2007). Resultaten av denna studie visar dock att det är svårt för lärare att rent 

8 Didaktikens centrala frågor består av selektionsfrågan: Vad ska undervisningen behandla?, kommunikationsfrågan: Hur ska 
innehållet behandlas?, samt legitimitetsfrågan: Varför ska innehållet behandlas? (Abrandt-Dahlgren, Arvidsson & Dahlgren, 
2009, s. 62).
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praktiskt  öka  sin  egen  medvetenhet.  Att  lärare  ökar  sin  medvetenhet  är  starkt 
sammankopplat med att lärare får möjligheter till reflektion, men tid till reflektion har 
upplevts  vara  en  bristvara  av  flera  lärare.  Det  finns  flera  studier  som  pekar  på 
tidsbristen och att många lärare använder IST-tekniken utan att reflektera över hur den 
påverkar undervisningen. 

I  vissa fall  använder  lärare  tekniken enbart  för  användandets  skull,  och inte  för  att 
stödja pedagogiken (Glover et al., 2007; Moss et al., 2007). Exempelvis kan det nämnas 
att endast en niondel av lärarna i Glover et al. (2007) studie uppger att de enbart skulle 
använda IST under lektioner där elevernas inlärning gynnades av användandet. Glover 
et al. (2005) studie pekar även på att lärare överlag saknar ett medvetet förhållningssätt 
där deras pedagogiska syfte styr, utan att det i många fall är tekniken som styr när och 
hur den ska användas. Bennet och Lockyer (2008) har nått ett resultat som relaterar till 
detta; de skriver att de klassrumsdiskussioner som IST medför ofta handlar om tekniken 
i  sig  och  inte  ämnet  eller  lärarens  instruktioner.  Klassrumsdiskussioner  är  förstås 
önskvärda på alla sätt, men de behöver också ha en konstruktiv inriktning. Många lärare 
behöver alltså ändra sitt fokus från verktyget till att fokusera på undervisningen (Glover 
et al., 2005), vilket ytterligare kan tyda på att en nödvändig reflektion ofta saknas. 

Kanske  kan tidsbristen  också  vara  en  orsak  till  att  det  är  få  lärare  som har  börjat 
problematisera innehållet vid IST-användning. Endast ett fåtal lärare poängterar att det 
är viktigt att inte fastna i föreställningen att lektionerna bara måste vara roliga och att 
det är viktigt att hitta en balans mellan det som av eleverna uppfattar som roligt och det 
faktiska ämnesinnehållet i lektionsplaneringen (Hall & Higgins, 2005). Det är viktigt 
eftersom den positiva effekten på elevernas inlärning blir som störst när IST används 
för  att  utveckla  förståelsen  hos  eleverna,  och  inte  enbart  för  att  fånga  deras 
uppmärksamhet (Moss et al., 2007).

7.5 Avslutande diskussion 

Resultaten av denna studie visar att den tid som finns till lärares förfogande och den 
fortbildning som erbjuds dem är de avgörande faktorerna för hur väl IST implementeras 
i  undervisningen.  Tid  och  fortbildning  är  i  sin  tur  avgörande  för  om  läraren  får 
möjlighet till att medvetet reflektera över teknikens roll och hur lärarens ska hantera 
den och använda den för att uppfylla sina uttalade syften, som Figur 6 (s. 33) illustrerar.

Reflektion är något som bör prägla en profession generellt, men tyvärr har IST i flera 
fall styrt lärarna i yrkesutövningen. Undervisningen har då fokuserat på den interaktiva 
skrivtavlan som objekt och den pedagogiska föreställningen har hamnat i periferin. Vi 
anser inte att man kan hävda att IST används på ett professionellt sätt utan en medveten 
selektiv inställning och en målinriktad användning. Det verkar som om lärare ofta tror 
att IST per automatik medför en dynamisk och interaktiv undervisning, vilket inte är 
fallet (Moss et al., 2007). Inget verktyg, inte ens IST, kan skapa en gynnsam klassrums-
miljö alldeles själv, men förutsättningarna ökar om läraren tillåts möjligheter till rätt 
kunskaper och tid till reflektion. Att reflektera över undervisningssituationen är förstås 
viktigt  överlag,  men  kanske  ännu  viktigare  då  ett  nytt  verktyg  introduceras  och 
Moss et al. (2007) har visat att de lärare som är medvetna om behovet av reflektion, och 
som avsätter tid till denna, är de lärare som bäst tillämpar tekniken i undervisningen. 

Inte bara i relation till professionaliseringskravet önskas ett mer medvetet handlande 
utav lärarna. Litteraturen visar att ett medvetet handlande också krävs för att IST ska 
kunna integreras på bästa sätt. Enligt Moss et al. (2007) måste en lärare vara på det 
klara med när det är fördelaktigt att använda IST och när det inte är det. För som Moss 
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el  al.  (2007)  också  skriver,  tekniken  vore  ingenting  utan  lärares  pedagogiska  och 
ämnesmässiga kunskaper. Däremot tror vi att lärare, och indirekt också elever, har en 
fördel  av att  få  möjligheter  till  att  reflektera över  hur  de på  bästa  möjliga  sätt  ska 
balansera  mellan  pedagogik,  ämneskunskap  och  teknik.  Vi  tror  alltså  att  dessa  tre 
behöver balansera varandra för att läraren skall lyckas med sin undervisning, både för 
sin egen del och för elevernas.

Vi vill avsluta diskussionen med att belysa en slutsats som Lopez (2010, s. 911) gör i 
sin studie, i vår fria översättning:
 

Klassrum med digital  teknik,  såsom IST,  kan  inte  kompensera  för  en  lärares  bristande 
kunskaper  när  det  gäller  ämnet,  pedagogiken  eller  ledarskapet.  Inte  heller  kan  dessa 
klassrum fungera som ett substitut för de egenskaper som lärare besitter, och som är viktiga 
för  elevernas  framgångsrika  studieresultat.  Bland  dessa  återfinns  kärlek  till  barn  och 
ungdomar, en djup passion för undervisningshantverket och en kunskap för elevers olika 
lärandebehov. 
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8. Fortsatta studier

Att  litteraturen  inom området  ska  vara  heltäckande  är  kanske  svårt  att  kräva,  men 
eftersom IST ändå funnits i undervisningsmiljöer i 15-20 år kunde man tro att området 
vore  något  mer  utforskat  än  vad  vi  har  sett.  Den  litteratur  som  vi  studerat  är 
förvånansvärt samstämmig och väldigt många verkar undersöka liknande fenomen och 
har också ofta kommit fram till liknande resultat och slutsatser. Det är kanske därför 
som  vi  har  funnit  en  rad  områden  där  man  skulle  kunna  önska  att  en  närmre 
undersökning gjordes  och som vi  tror  skulle  gynna en  fortsatt  utveckling  av  IST i 
undervisningen. 

Först  och främst  saknar  vi  långtidsundersökningar.  Många av författarna  skriver  att 
undervisningen utvecklas över tid och att man inte kan se de positiva förändringarna 
förrän lärare fått tillräckligt med tid till att bekanta sig med verktyget. Trots detta finns 
inte  många  undersökningar  som tar  hänsyn  till  denna  tidskrävande  utveckling,  och 
många av de undersökningar vi har tagit del av har kommit mitt i denna utveckling. En 
av  få  som  har  problematiserat  detta  är  Moss  et  al.  (2007),  som  skriver  att  det 
förmodligen är  för  tidigt  för  att  överhuvudtaget  säga något  om effekterna av  IST i 
skolan  eftersom  lärarnas  utveckling  tar  tid.  Därför  kommer  undersökningarna  som 
verkligen mäter tillförlitliga resultat att ske senare.

En annan aspekt som vi också finner mycket viktig att undersöka är elevernas upplevda 
hälsoproblem. Det är anmärkningsvärt att vi inte funnit att någon lärare talar om denna 
problematik  och  därför  misstänker  vi  att  elevers  eventuella  hälsoproblem  sällan 
kommer till diskussion. Att vistas i ett rum med fördragna persienner en hel skoldag tror  
vi inte är en bra arbetsmiljö och hoppas därför att det utvecklas någon slags lösning, 
alternativ till detta eller mer ingående studier inom detta område. 

Andra  områden  där  man  kan  tänka  sig  att  en  fortsatt  forskning  skulle  gynna 
utbildningen är kortfattat: 

● Att  närmare studera  pedagogiken knuten  till  tavlan,  både  vilka  som faktiskt 
förekommer i praktiken och vilka som skulle vara mest gynnsamma att använda. 

● Att kartlägga vilka tillvalsutrustningar som gynnar vad, studera dess egenskaper 
och hur de kan användas för att exempelvis få eleverna mer delaktiga i ett IST-
användande. Detta är  ett område som även Moss et al.  (2007) efterlyser mer 
forskning inom. 

● Vi,  liksom Cooper och Brna (2002),  föreslår  att  man bör studera klassrums-
interaktioner, vilka typer av interaktivitet som förekommer i ett IST-klassrum 
och hur dessa typer av interaktivitet kan förbättra lärandet. 

● Att ytterligare undersöka studieresultat skulle vara intressant, eftersom vi inte 
anser att det finns tillräckligt många studier på detta området för att man ska 
kunna hitta en generell tendens.

● Att se hur intresset och motivationen förändras med tiden, då tillgängliga studier  
ger en blandad bild.

● Att ytterligare undersöka andraspråkselevers förbättrade studieresultat vid IST-
användande, likt det Lopez (2010) undersökt.

Avslutningsvis  önskas  mer  forskning  om  IST  i  svenska  klassrumsförhållanden,  då 
mycket av den tillgängliga forskningen avser Storbritannien. Ytterligare forskning med 
fokus på användningen av  IST inom ämnet matematik är önskvärd.
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IST introduceras. 

31 Miller, D.; Glover, D. 
och Averis, D.

2005 GBR Har  analyserat  matematiklärares  IST-användning  i 
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