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Sammanfattning 

Detta arbete handlar om utvecklingen av interaktiv teknik och dess användning i utbildningssyfte inom 

matematikundervisningen. Studien diskuterar även olika typer av elevgrupper med särskilda behov som kan gynnas av 

interaktiv teknik för sin inlärning. Studien är baserad på forskning som publicerats mellan åren 2009 och 2014. Mellan dessa år 

införde skolverket Matematiksatsningen vilket bland annat syftade till att ge skolor medel för att kunna införskaffa och använda 

interaktiv teknik i matematikundervisningen. Syftet med studien är att sammanställa vad forskningslitteraturen presenterar inom 

området för interaktiv teknik i matematikundervisningen för att få svar på följande frågeställningar: 

 Hur har den interaktiva tekniken utvecklats inom matematikundervisningen mellan åren 2009-2014? 

 Hur ser användningen av interaktiv teknik i matematikundervisningen ut? 

 Vilka tekniska egenskaper har interaktiv teknik som kan gynna elever med särskilda behov för elevernas inlärning i 

matematik? 

Studiens resultat visar att utvecklingen av interaktiv teknik går framåt både när det gäller hårdvara och mjukvara. Dessutom 

visar resultatet att utvecklingen av mjukvaran sker kontinuerligt och utbudet av program och webbsidor är enormt. 

Användningen av interaktiv teknik presenteras i olika former, och med det även några problemaspekter som kan uppstå vid 

införandet av tekniken. Bland annat berörs det tidskrävande arbetet för planering och förberedelse som en av dessa 

problemaspekter. Studien pekar även på fyra olika elevgrupper med olika inlärningsbehov som kan dra särskild nytta av 

interaktiv teknik. Resultatet visar att interaktiv teknik med dess visuella och interaktiva funktioner kan vara ett bra medel för 

elever med särskilda behov för deras inlärning och prestation i matematik. Studien presenterar bland annat att de visuella 

funktionerna hos en interaktiv skrivtavla kan vara till hjälp för elever med hörselnedsättning. 
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1. Inledning 

Mellan 2009 och 2011 genomförde Skolverket ett projekt där skolor kunde söka bidrag för att 

utveckla sin matematikundervisning. Projektet kom att kallas för Matematiksatsningen 

(Skolverket, 2014a). Regeringen gav Skolverket i uppdrag att fördela projektmedel som stöd 

till skolor för att underlätta skolornas utveckling i matematikundervisning: 

”Bidraget syftar till att stimulera och stärka skolornas eget utvecklingsarbete med att höja 

kvaliteten i matematikundervisningen. Bidraget ska ses som en komplettering till övriga 

insatser som görs för ökad måluppfyllelse till exempel förbättrad lärarutbildning, insatser 

för lärarfortbildning, nya och tydligare styrdokument. Ytterst ska fler elever lämna 

grundskolan med minst godkänt betyg i matematik.” 

   (Skolverket, 2014b) 

Bidraget syftade även till att skolorna skulle få en bättre kunskap om vilka åtgärder och 

förutsättningar som leder till ökad måluppfyllelse vid lokal skolutveckling (Ibid.). En åtgärd 

kan exempelvis vara att införa interaktiv teknik i matematikundervisningen. Interaktiv teknik 

är teknologi som tillåter samspel mellan tekniken och användaren för att exempelvis svara på 

frågeställningar. Den interaktiva tekniken, främst interaktiva skrivtavlor, har under lång tid 

intresserat mig. Den interaktiva tekniken är för mig ett stort lyft i utvecklingen av 

matematikundervisningen och det har gjort mig intresserad av att använda tekniken i mitt 

kommande yrke. 

I dagens skola möter matematiklärare olika typer av elever som har olika typer av behov när 

det kommer till inlärning. Under min tid som matematiklärare i gymnasiet fick jag möta en 

elevgrupp där många av eleverna var i ständigt behov av att få uppmärksamhet för att lära sig 

och vara produktiva under lektionerna. Under en termin undervisade jag dessa elever i 

matematik och på grund av att majoriteten av eleverna hade dokumenterade 

koncentrationssvårigheter var det problematiskt att ha genomgångar i helklass. Många av dem 

hade svårt att sitta still och vissa hade svårt att fokusera på bara en sak. Detta gjorde att 

mycket av undervisningen blev väldigt individanpassad, på så sätt att varje elev fick sin egna 

lilla genomgång under lektionstiden. Dessa elever tror jag skulle vara hjälpta och få möjlighet 

att lära sig mer med ett verktyg som bidrar till att de blir mer aktiva under lektionen. 

Interaktiva skrivtavlor (IST) kan vara en lösning. Den interaktiva skrivtavlan har blivit ett 

användbart verktyg inom skolvärlden och är specifikt anpassad och utvecklad för 

skolverksamhet (Betcher, Lee & Blomberg, 2011). Den interaktiva skrivtavlan är alltså ett 

tekniskt verktyg som är utvecklat för ett pedagogiskt syfte. Forskning visar att verktyget 

fungerar väl för många olika typer av undervisning, det vill säga att den interaktiva 

skrivtavlan fungerar lika väl i helklass som i mindre grupp eller individuellt (Ibid.). Det har 

visat sig att användningen av verktyget ökar mer och mer, och i takt med ökningen har även 

forskare blivit mer och mer intresserade av hur effektivt verktyget egentligen är i 

undervisningen (Robertson & Green, 2012).  

Interaktiv teknik omfattar interaktiva medel som skolor kan ha användning av i 

matematikundervisningen, exempelvis interaktiva skrivtavlor. De tekniska egenskaperna för 

dessa interaktiva verktyg innefattar egenskaper i programvaror som underlättar elevernas 

inlärning och interaktion i klassrummet. Det kan exempelvis innebära att eleverna svarar på 

en frågeställning där resultatet snabbt kan presenteras på en interaktiva tavla, eller att forma 

och flytta matematiska objekt på en interaktiv skrivtavla. I den här studien kommer jag att 
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sammanställa forskning från de senaste fem åren som är riktad mot användningen av 

interaktiv teknik i skolan med särskilt fokus på matematikundervisningen, och 

förhoppningsvis belysa vad dessa verktyg har att erbjuda matematikundervisningen.  
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2. Syfte och frågeställning 

Under min tid som matematiklärare i gymnasiet undervisade jag elever som hade särskilda 

behov för deras inlärning. För många av dem innebar detta ständig uppmärksamhet från mig 

som lärare för att kunna lära sig. Intresset hos mig för interaktiv teknik väcktes redan innan 

min tid som matematiklärare, men det var en tid efter min kortare period som lärare som jag 

fick idén om att tekniken skulle kunna gynna dessa elever. Sedan dess har jag varit inställd på 

att använda tekniken i mitt kommande yrke, men jag upplever att jag inte har tillräckligt med 

kunskap kring hur tekniken fungerar eller vad forskningen säger om verktygen. Därför valde 

jag att skriva ett examensarbete som behandlar interaktiv teknik och se vad 

forskningslitteraturen presenterar när det kommer till utveckling och användning av tekniken 

samt om elever med särskilda behov kan dra nytta av tekniken i sin matematikundervisning. 

Syftet med studien är att undersöka utvecklingen av interaktiv teknik under de senaste fem 

åren. Med detta avser både utvecklingen av de interaktiva verktygen, exempelvis interaktiva 

skrivtavlor, men även utvecklingen av programvaror för interaktiv teknik. Syftet med studien 

är också att se hur användningen av interaktiv teknik ser ut samt att försöka belysa vilka 

tekniska egenskaper interaktiv teknik har som kan gynna elever med särskilda behov. De 

tekniska egenskaperna innefattar bland annat elevernas möjlighet att kunna kommunicera med 

den interaktiva tekniken i undervisningen genom teknikens ”touch-funktion”. De 

frågeställningar som kommer att behandlas är följande: 

 

 Hur har den interaktiva tekniken utvecklats inom matematikundervisning mellan åren 

2009-2014? 

 Hur ser användningen av interaktiv teknik i matematikundervisningen ut? 

 Vilka tekniska egenskaper har interaktiv teknik som kan gynna elever med särskilda 

behov för elevernas inlärning i matematik? 
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3. Bakgrund 

Inledningsvis kommer begreppet interaktivitet att redogöras för att få en bild av på vilket sätt 

interaktiv teknik kan användas i skolundervisning. Därefter presenteras en övergripande bild 

av vad interaktiva skrivtavlor är och olika funktioner dessa har. Detta presenteras både 

gällande hårdvarans och mjukvarans olika funktioner. Hårdvaran är det fysiska verktyget som 

används, exempelvis en interaktiv skrivtavla, och mjukvaran är de programvaror som används 

till hårdvaran. Vidare presenteras hur omställningen för lärare i skolan varit i och med 

införandet av den moderna teknologin i undervisningen, samt betydelsen tekniken har för 

eleverna för deras inlärning. 

3.1 Interaktivitet 

För att förstå syftet med att använda interaktiv teknik måste vi först försöka definiera vad 

ordet interaktivitet innebär. I det högteknologiska samhället vi lever i idag kopplas ofta 

interaktivitet till teknologins värld, exempelvis till datorer eller annan utrustning inom 

informationsteknologin, vilket visas vid en snabb sökning på Google.  

För att skala ner begreppet och försöka hitta en mer specifik definition använder vi oss av 

ordet interaktion. En sökning på NE.se (2015) ger att interaktion är en process där individer 

eller grupper genom sitt handlande ömsesidigt påverkar varandra genom samverkan eller 

samspel. Påverkan kan förmedlas genom gester, språk, symboler och så vidare. Enligt 

McQuillan, Northcote och Beamish (2012) kan interaktivitet bland annat ses som en 

”människa-maskin-interaktion”. Med en ”människa-maskin-interaktion” menas en dialog 

mellan människa och dator som bidrar till att uppgifter mellan dem slutförs. Dialogen kan ske 

mellan flera människor på flera datorer, men det är en och samma uppgift som ska slutföras. 

McQuillan et al. (2012) skriver att lärande sker när människor interagerar, det vill säga 

diskuterar, jämför och drar slutsatser. Utan kontakten mellan lärare och elever och ett bra 

flöde i klassrummet finns det ingen interaktion. Kontakten uppstår när lärare låter eleverna 

vara aktiva i undervisningen och ett bra flöde under lektionen är när det inte sker några större 

avbrott under genomgångar eller under lektioner, det vill säga att det inte sker några oönskade 

avbrott. McQuillan et al. (2012) får stöd av Betcher et al. (2011) gällande vikten av kontakten 

mellan elever och lärare samt att sträva efter ett bra flöde i klassrummet. Dock skriver Betcher 

et al. (2011) att ett bra flöde i klassrummet ofta är svårt att uppnå. Därför måste lärare vara 

öppna för att bryta sin planering och ta tillvara på elevers idéer och nyfikenhet. Exempelvis 

kan det hända att läraren blir avbruten i sin genomgång av att en elev ställer en fråga som 

Figur 1: Bilden illustrerar 

skillnaden mellan en 

traditionell undervisning 

och en interaktiv 

undervisning. Hämtad från 

SMART board (2014). 
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läraren inte direkt kan svara på. Vid traditionell undervisning hänvisar ofta läraren till att 

denne ska ta reda på svaret tills nästa lektion, men med en interaktiv skrivtavla kan läraren 

enkelt bryta genomgången en stund för att tillsammans med eleverna ta reda på svaret på 

frågan genom att exempelvis söka på internet. Den interaktiva skrivtavlan gör det alltså 

enklare för läraren att ta fram information till elevers frågor, där eleverna fortfarande kan vara 

aktiva under tiden sökandet efter svaret sker. 

Slutsatsen av de tidigare presenterade beskrivningarna av begreppen kan alltså ses som ett 

samspel mellan individ och individ, grupp och grupp, grupp och individ, grupp och teknik 

samt individ och teknik för att lösa problem (McQuillan et al., 2012). Fortsättningsvis 

presenterar McQuillan et al. (2012) att det främst är de två sistnämnda typerna av samspel 

som är centrala för inlärning när interaktiv teknik används i undervisning. En ledande 

tillverkare av interaktiva skrivtavlor säger att den gemensamma ytan, kontakten mellan lärare 

och elever samt flödet i undervisningen är det som skapar interaktion i klassrummet (SMART 

board, 2014). I figur 1 på föregående sida visas skillnaden på traditionell undervisning och 

undervisning med en interaktiv skrivtavla. I bilden som representerar undervisning med en 

interaktiv skrivtavla arbetar lärare och elever på en gemensam yta där eleverna ser ut att vara 

aktivt deltagande och kontakten mellan lärare och elever ser ut att vara god. Vad som bör 

nämnas är att bilden är hämtad från en ledande återförsäljare av interaktiva skrivtavlor vilket 

gör att källan är partisk, men bilden illustrerar mycket av det som hittills har presenterats. 

3.2 Vad är en interaktiv skrivtavla? 

Türel och Johnson (2012) beskriver den interaktiva skrivtavlan som ett av de mest 

revolutionerande verktygen för alla åldrar i utbildningssammanhang. De säger att dess breda 

användningsområde och den positiva respons som verktyget har fått har gjort att fler och fler 

skolor har införskaffat tekniken. Verktygets egenskaper ger elever och lärare möjligheten att 

”ta på” undervisningen (touch-screen), det vill säga dra och placera objekt som visas på 

tavlan, och även kunna använda sina datorer för att styra den interaktiva skrivtavlan (Greene 

& Kirpalani, 2013). 

En återförsäljare av interaktiva skrivtavlor i Sverige beskriver verktyget på följande sätt: 

”Med en SMART Board i klassrummet möter du eleverna i deras egna digitala verklighet. 

Den interaktiva tavlan blir en naturlig samarbetspunkt kring texter, bilder, video, ljud, 

diagram och webbsidor och ett effektivt verktyg för att öka elevernas delaktighet.” 

     (AV-huset, 2015) 

En interaktiv skrivtavla är kopplad till en dator vilket ger möjligheten till fler 

användningsmöjligheter och användningsområden än med en traditionell skrivtavla, såsom 

exempelvis en ”whiteboard”. Betcher et al. (2011) ger följande förenklade förklaring: 

”Väldigt förenklat kan man säga att en interaktiv skrivtavla är som en stor pekskärm, 

kopplad till en dator, vilken styrs med fingret eller med hjälp av en specialpenna” 

   (Ibid., s. 38) 

3.2.1 Två varianter av interaktiva skrivtavlor 

Robertson och Green (2012) skriver att det finns två olika varianter av interaktiva skrivtavlor 

som skiljer sig från varandra när det gäller tekniska egenskaper och användningsområden. 

Den första varianten, Stationary Interactive Whiteboards, är den vanligaste interaktiva 

skrivtavlan (Ibid.). Den här modellen hängs upp i klassrummet, kopplas till en dator och allt 
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som visas på datorns skärm speglas till den upphängda interaktiva skrivtavlan. För att styra 

den här modellen går det att använda en speciell penna som är kopplad till systemet, som även 

går att använda till tavlan som en vanlig ”whiteboard-penna”, eller att använda händerna för 

att styra datorn genom att skriva eller flytta objekt som visas på tavlan. Användningen av den 

här typen av interaktiv skrivtavla har sina begränsningar i undervisningen då den kräver fysisk 

styrning från användaren. Det innebär att läraren inte kan röra sig i klassrummet samtidigt 

som han eller hon kontrollerar tavlan, utan måste hela tiden röra sig tillbaka till tavlans 

position eller datorns position i klassrummet för att styra den (Robertson & Green, 2012). Då 

läraren inte kan röra sig i klassrummet och samtidigt styra tavlan bidrar det till att mobiliteten 

hos läraren begränsas, eftersom han eller hon inte kan stå mitt i klassrummet bland eleverna 

och fortfarande styra vad som visas på skärmen.  

Den andra, mer moderna, varianten av skrivtavlor är Mobile Interactive Whiteboards 

(Robertson & Green, 2012). Flera forskare skriver att interaktiva skrivtavlors mest positiva 

egenskaper är att de främjar mobilitet i klassrummet (Robertson & Green, 2012; Betcher et 

al., 2011; McQuillan et al., 2012). Den här typen av interaktiva skrivtavlor ger läraren mer 

mobilitet i klassrummet, den tillåter läraren att röra sig i klassrummet och fortfarande ha 

kontroll över verktyget oavsett var läraren befinner sig. Läraren kan på så sätt involvera 

eleverna mer i undervisningen och behöver inte gå fram till datorn eller skrivtavlan varje gång 

något ska visas eftersom den kan styras var som helst i klassrummet (Ibid.). Lärarens 

möjlighet till bättre mobilitet i klassrummet och elevernas deltagande under lektionerna 

överensstämmer med Betchers et al. (2011) studie, men de påpekar att interaktiv teknik inte är 

någon lösning på eventuella problem i undervisningen såsom elever som har svårt att uppföra 

sig. Betcher et al. (2011) skriver att tekniken är en bra komplettering till undervisningen och 

att det fortfarande är läraren som är avgörande för elevernas lärande, men att det finns 

interaktiva medel som underlättar både för lärare och elever. 

Själva tavlan utgör endast en del av det system som en interaktiv skrivtavla utgör, nämligen 

själva hårdvaran. Betcher et al. (2011) skriver att kombinationen av hårdvaran och en väl 

programmerad och pedagogiskt genomtänkt programvara (mjukvara) är det som gör att 

verktyget är effektiv i undervisningen. Dessa programvaror gör det möjligt för elever och 

lärare att ”dra och droppa” objekt på tavlan (Ibid.), vilket innebär att kunna flytta texter, bilder 

och så vidare. Till programvaran finns även olika interaktiva övningar som är formade utifrån 

pedagogiska perspektiv (Ibid.), vilket kan vara en bra början att använda för en oerfaren 

användare av interaktiva skrivtavlor. Gustafsson (2009b) skriver att dessa övningar är väldigt 

tacksamma att arbeta med, både för den vana användaren och den ovana.  

3.2.2 Tillvalsutrustning 

Många av de interaktiva skrivtavlor som finns idag går att komplettera med 

tillvalsutrustningar av olika slag. En av dessa är så kallade responssystem som anses vara 

gynnsamma i utbildningssammanhang (Gustafsson, 2010; Robertson & Green, 2012). Idag 

finns även appar till smartphones som fungerar till interaktiva skrivtavlor (Robertson & 

Green, 2012). Dessa appar kan exempelvis fungera på liknande sätt som responssystem. 

Gustafsson (2010) påpekar dock att den förstnämnda tillvalsutrustningen ofta är mycket 

kostsam. 

Ett responssystem utgörs av ett antal elevenheter (handkontroller) som kommunicerar med 

den interaktiva skrivtavlan genom en mottagare. Systemet är användbart för att anonymt eller 
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namngivet testa elevers kunskaper och för att skapa underlag för eventuella matematiska 

diskussioner (Gustafsson, 2010). Responssystemet fungerar på så sätt att läraren visar 

exempelvis ett matematiskt påstående på tavlan där eleverna har ett antal svarsalternativ. 

Genom elevenheterna kan eleverna med ett knapptryck svara det svarsalternativet som de 

anser vara korrekt. Därefter kan läraren snabb erhålla en översikt av vilka uppfattningar, och 

eventuella missuppfattningar, som eleverna har (Ibid.). 

3.3 Interaktivitet i undervisningen – en omställning för läraren 

Införande av interaktiv teknik innebär ofta att lärare måste ägna mycket tid åt att på nytt 

planera sina lektioner utifrån dess funktioner. Vissa lärare säger att det ibland är svårt att hitta 

digitala undervisningsmaterial som är anpassade till deras planering och den typen av 

elevgrupp läraren undervisar (Somyürek, Atasoy & Özdemir, 2009). Sökandet efter 

användbara digitala material upplevs av lärarna enligt Türel och Demirli (2010) som mycket 

tidskrävande, vilket kan resultera i att lärarna upplever planeringsprocessen som svår. 

Svårigheten med att hitta undervisningsmaterial skulle kunna vara en anledning till att lärare 

upplever användningen av interaktiv teknik som tidskrävande. Türel och Demirli (2010) får 

stöd av Somyürek et al. (2009) som skriver att lärare även i vissa fall finner att det är 

problematiskt att ladda ner de materialen som de anser skulle kunna användas i sin 

undervisning. 

Flera studier visar på att lärare anser att den tiden som måste läggas ner vid planering av 

undervisning med interaktiv teknik är något de får tillbaka (Gustafsson, 2009b; British 

Educational Communications and Technology Agency
1
, 2012; McQuillan et al., 2012). 

McQuillan et al. (2012) skriver bland annat att verktygets funktioner gör det möjligt att spara 

och återanvända allt material vilket gör att de sparar tid till nästa tillfälle då materialet är tänkt 

att användas igen. Det går givetvis att återanvända material som är baserat på den traditionella 

undervisningen också, men med interaktiv teknik går det enklare och snabbare att justera 

eventuella brister i planeringen samtidigt som det är enklare för eleverna att ta del av 

genomgångar efter lektionstid då dessa snabbt kan läggas upp på någon slags gemensam 

portal (Tataroğlu & Erduran, 2010). 

En annan omställning som lärare står inför vid användning av interaktiv teknik jämfört med 

traditionell undervisning är just den interaktiva delen i undervisningen. Tidigare har lärare 

varit vana med att själva styra lektionen efter det som de anser vara viktigast utifrån mål från 

läroplanen, vilket fortfarande är viktigt, men med interaktiv teknik kan lektionerna ha samma 

mål men bli väl genomförda tillsammans med eleverna genom interaktion mellan parterna. 

Betcher et al. (2011) instämmer, men de påpekar återigen att det är lärarens kompetens som är 

viktigast för en givande undervisning. Att lektionerna blir väl genomförda tillsammans med 

lärare och elever kan bland annat innebära att elever och lärare tillsammans kan diskutera 

matematiska problem och tillsammans kommer fram till en lösning på problemet (McQuillan 

et al., 2012). Exempelvis argumenterar Thomas (2009) för att lärare måste ge eleverna 

chansen att själva använda verktyget för ett interaktivt arbetsklimat, och på så sätt även stödja 

deras aktiva lärande
2
. Att ge eleverna chansen att använda verktyget kan exempelvis innebära 

att eleverna använder sig av den tillvalsutrustning som finns tillgänglig till verktyget. Ofta kan 

                                                           
1
 British Educational Communications and Technology Agency (BECTA). Arbetar för att utveckla undervisningen med interaktiv teknik. 

Hämtad 2015-06-08 från http://www.becta.org.uk/ 
2 ”Aktivt lärande är en undervisningsmetod där deltagarna (eleverna) aktivt handskas med och påverkar problem.” Hämtad 2015-05-21 från 

http://www.simnet.se/  
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eleverna använda sina telefoner, men det finns även annan utrustning som går att komplettera 

verktyget med (Robertson & Green, 2012). Om eleverna har tillgång till en smartphone går 

den att använda till en interaktiv skrivtavla. Det finns appar som gör det möjligt för eleverna 

att kommunicera med sin telefon till den interaktiva skrivtavlan genom att skicka texter och 

bilder trådlöst eller svara på eventuella anonyma frågor som läraren ställer och där resultatet 

senare visas upp på tavlan. 

3.4 Interaktiv teknik i undervisningen – konsekvenser för elever 

Thomas och Schmid (2010) skriver i sin studie om de två vanliga kvalitéer som uppstår när 

lärare påbörjar sin användning av interaktiv teknik, främst i form av interaktiva skrivtavlor. 

Thomas och Schmid (2010) skriver att dessa kvalitéer relaterar till prestation och motivation 

hos eleverna. Författarna pekar bland annat på att tavlan fångar och bibehåller elevernas 

intresse och fokus. Higgins (2010) visar också detta i sin studie, där han beskriver att eleverna 

anser att tavlan hjälper eleverna att bibehålla uppmärksamheten under lektionerna. Dessa 

elever uttrycker att de vill att lärarna ska använda tavlan mer frekvent i undervisningen, 

framför allt under matematikundervisningen.  

Thomas och Schmid (2010) talar även om den interaktiva teknikens påverkan på omotiverade 

och lågpresterande elever. Dessa elever har ofta inget intresse för undervisningen, men 

författarna skriver att tekniken kan öka intresset hos eleverna då de får vara mer delaktiga i 

arbetet med tavlan. Thomas och Schmid skriver att detta innebär att lärarna bör låta eleverna 

använda tavlan under lektionerna. McQuillan et al. (2012) stödjer Thomas och Schmid (2010) 

och presenterar den här typen av undervisning som ”teacher/student-centred”, vilket innebär 

att båda parterna är delaktiga under lektionen. Fortsättningsvis i studien presenterar 

McQuillan et al. (2012) elevernas syn på hur tekniken påverkar deras prestation inom 

matematik. De skriver att eleverna inte bara känner sig mer motiverade, utan även att 

användningen av interaktiv teknik i undervisningen har gett dem en positiv inverkan gällande 

deras prestation och studieresultat inom ämnet. Många av eleverna säger att de lär sig mer och 

att informationen är lättare att ta till sig när den interaktiva tekniken används (Ibid.).   
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4. Metod 

Genomförandet av studien utgår ifrån vad Hartman (2003) beskriver om litteraturstudier. I sin 

bok skriver han att genomförandet av en litteraturstudie bygger på att välja, strukturera och 

sammanfatta den information som tas fram, vilket även beskriver det sättet jag har arbetat på i 

min studie. När man gör en litteraturstudie är det viktigt att göra ett avgränsat urval för sin 

litteratur som ska vara representativt för det område som arbetet omfattar (Hartman, 2003). 

Det innebär att det är mina (författarens) frågeställningar som bestämmer vad som ska 

uttryckas utifrån litteraturen. Dock innebär inte det att litteraturens faktiska innehåll förvrängs 

utan snarare tydliggör de förhållanden som finns mellan mina frågeställningar och 

litteraturens innehåll. Enligt Hartman (2003) blir på så sätt aldrig en litteraturstudie detsamma 

som en samling referat eftersom författaren själv bidrar med egna frågeställningar och 

perspektiv som han eller hon förhåller sig till genom arbetet.  

4.1 Artikelsökning 

Till min studie har jag använt mig av sökmotorn Unisearch som finns tillgänglig på 

Linköpings universitet. Valet av sökmotor gjordes av bekvämliga själ då jag känner mig mest 

bekväm med den. Unisearch har välfungerande filtreringsalternativ där det går att begränsa 

sina sökningar till vad som är relevant för sin studie. Det kan exempelvis vara att man vill:  

 begränsa sina sökningar till specifika år som studien ska baseras på; 

 att endast artiklar som är peer-reviewed (granskade) ska visas; 

 att endast böcker ska visas. 

Till den här studien har jag valt att göra mina begränsningar på så vis att jag endast sökt 

litteratur som är publicerade mellan åren 2009 till 2014. Den främsta anledning till denna 

begränsning är att inom den här perioden inledde Sverige sitt arbete med den interaktiva 

tekniken i skolverksamheten då Skolverket införde Matematiksatsningen. Dock utgör 

forskning om och med interaktiv teknik i skolan i svenska förhållanden en minoritet av den 

litteratur som tagits fram.  

När jag gjorde valet av sökord beslutade jag mig för att endast göra sökningar med engelska 

ord, av den anledningen att jag tidigare bara använt mig av engelska ord i artikelsökning och 

jag känner mig bekväm med det. De engelska ord som användes vid sökningen var 

”Interactive whiteboards”, ”mathematic”, ”IWB (engelsk förkortning på ”interactive 

whiteboards”)”, ”math”, ”teaching”, och sedan kombinera dessa på olika sätt. Sökresultaten 

gjordes 2015-03-30, och resultatet visade följande: 

 

Sökord Antal träffar 

IWB AND math 493 

IWB AND mathematic AND 

teaching 

339 

Interactive whiteboards AND 

mathematic 

2466 

Interactive whiteboards AND 

mathematic AND teaching 

1896 

 

Tabell 1. Antal sökträffar för de sökord som användes vid artikelsökningen. 
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Något som är värt att nämna är att trots att sökningarna gjordes på engelska resulterade det 

ändå i ett antal artiklar på svenska, dessa kommer att behandlas om de är relevanta för 

studien. 

 I tabellen på föregående sida visas sökresultat av artiklar som är peer-reviewed och till stor 

del är på engelska. Dock ser vi att antalet artiklar är stort, vilket kan göra det problematiskt att 

hitta texter som är relevanta för studien. Därför valde jag att först och främst gå på titeln för 

varje artikel och därefter fortsätta min kvalitetsbedömning. Problemet med ett stort antal 

artiklar i sin sökning överensstämmer med vad Hartman (2003) skriver att det i allmänhet inte 

är bristen på material som gör at sökningen av artiklar blir problematisk, utan snarare 

överflödet. Det innebär att man lätt riskerar att drunkna i allt material, och att det är viktigt att 

ta fram det material som är relevant. 

Jag använde mig också av det som Hartman (2003) kallar för improviserad sökning. Detta 

innebär att använda de referenser som andra forskare har hänvisat till, och om dessa artiklar 

innehöll relevant information för mina frågeställningar inkluderades även dessa i studien. 

4.2 Val av litteratur – kvalitetsbedömning 

Som vi kan se i tabellen på föregående sida var det totala antalet artiklar väldigt stort. Därför 

valde jag att utgå ifrån de titlar i sökningen som innehöll ”interactive whiteboards”, 

”mathematic” eller båda dessa. Detta begränsade mina val då många titlar av de artiklar som 

kom upp vid sökningen inte innehöll några av dessa begrepp. När en artikeltitel innehöll dessa 

begrepp fortsatte kvalitetsbedömningen genom att jag läste ”abstract” som finns i 

informationen för varje artikel. Om artikeln innehöll relevant information för min studie lades 

den till i en samlingsportfolio. Relevansen i dessa artiklar avgjordes baserat på om de berörde 

någon eller flera av mina frågeställningar. Vidare i min kvalitetsbedömning valde jag att 

endast använda mig av artiklar som var peer-reviewed. 

För att ta fram annan litteratur i form av böcker använde jag mig av samma sökfunktion som 

presenterades tidigare. Jag sökte på författare som skrivit litteratur till mina tidigare kurser 

och som kunde vara relevanta för mina frågeställningar, vilket resulterade i att jag hittade en 

bok som var relevant och den kommer att behandlas i studien. 

4.3 Analys av litteratur 

Eftersom detta är en litteraturstudie kommer endast tidigare forskning att användas. När 

forskningen sammanställs och analyseras kommer jag främst att se till utvecklingen och 

användningen av interaktiv teknik mellan år 2009 och 2014. Dessutom används forskning 

som presenterar vilka möjligheter som finns med införandet och användningen av interaktiv 

teknik. För att de forskningsresultat som tas fram ska gå att analysera i förhållande till 

varandra kommer både elevperspektiv och lärarperspektiv att beröras. Artiklarna består främst 

av engelska artiklar som presenterar området, men även några artiklar på svenska behandlas. 

Materialet som analyserats kommer inte av mig att begränsas i form av städer, länder, 

världsdelar eller liknande. Dock finns indirekta begränsningar gällande användningen av 

interaktiv teknik i världen då alla länder inte har möjligheten att använda tekniken. De 

forskningsresultat som tas fram kommer att beröra hur det generellt ser ut i världen när det 

kommer till användningen av interaktiv teknik, främst interaktiva skrivtavlor. Vidare kommer 
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resultaten att begränsas till att rapportera om de nämnda årtalen och i första hand se till 

undervisning för ämnet matematik.  
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5. Resultat 

I takt med att utvecklingen av interaktiv teknik har gått framåt verkar även forskare intressera 

sig mer och mer för tekniken. Det finns rikligt med forskning att tillgå som behandlar 

undervisning med interaktiv teknik, främst interaktiva skrivtavlor. Dock är bara en liten del av 

forskningen gjord i svenska förhållanden. Mycket av forskningen kring interaktiv teknik 

syftar inte till undervisning i något specifikt ämne i skolan, utan den visar en mer generell bild 

över hur undervisningen utförs och konsekvenserna av att använda verktyget. Trots ett 

begränsat antal av studier gällande interaktiv teknik inom matematikundervisning kommer jag 

i denna uppsats fokusera på matematikundervisningen framför andra ämnen.  

Forskning som riktar sig till interaktiv teknik handlar inte bara om själva undervisningen vid 

lektionstid, utan riktar sig även till efterarbete och uppföljning. Tataroğlu och Erduran (2010) 

skriver att det bland annat innebär användningen av funktioner i verktyget som gör att elever 

har tillgång till samtliga genomgångar även efter lektionstid eftersom dessa går att spara i en 

databas. Detta kommer att belysas i avsnittet för användningen av interaktiv teknik, och då 

främst för interaktiva skrivtavlor i matematikundervisning. 

5.1 Utvecklingen av interaktiv teknik 

I det samhälle vi lever i idag är teknologi något som ingår i allas vardag, oavsett arbete eller 

livsstil, och under stora delar av 2000-talet har även skolvärlden engagerat sig i att införa ny 

teknologi till undervisningen (Tataroğlu & Erduran, 2010). Den interaktiva skrivtavlan är ett 

verktyg som många som arbetar inom skolverksamhet troligen känner till. Verktyget har gjort 

sitt genombrott i Sverige och finns numera i många kommuner i hela landet, och under 2010 

kom det in sammanlagt cirka 500 ansökningar till Skolverket från skolor i Sverige om medel 

för att bland annat köpa in interaktiva skrivtavlor (Gustavsson, 2010). Även i övriga världen, 

och då främst Europa, har intresset för interaktiva skrivtavlor vuxit mer och mer. Exempelvis 

presenterar Türel (2011) att man i Storbritannien, som är ett av de ledande länderna i 

användningen av interaktiv teknik i Europa, under 2009 använde mer än 283 000 interaktiva 

skrivtavlor i skolor över hela landet.  

5.1.1 Utvecklingen av hårdvaran 

Utvecklingen av verktyget (hårdvaran) har under de senaste åren inte förändrats speciellt 

radikalt. Dock presenterade Academic Search Premier (2012) i slutet av 2012 en ny form av 

interaktiv skrivtavla, den interaktiva projektorn. Vad leverantören menade var 

revolutionerande med det här verktyget var att läraren inte längre behövde presentera 

undervisningen på en interaktiv skrivtavla, utan att den gick att projicera på i princip vilken 

yta som helst. En återförsäljare av interaktiva skrivtavlor i Sverige beskriver den nya tekniken 

på följande sätt: 

”Som alternativ till en SMART board kan vi nu erbjuda en SMART LightRaise interaktiv 

projektor. Med den interaktiva projektorn kan i stort sett vilken yta som helst omvandlas till 

en interaktiv skrivtavla som kan styras med fingrarna eller med en penna.” 

     (AV-huset, 2015b) 

Något som tillverkarna också ansåg vara revolutionerande var att med den nya tekniken kan 

två personer använda tavlan samtidigt (Academic Search Premier, 2012). Nu kunde lärare och 

elev tillsammans operera med verktyget och, kanske mest betydande, två elever kunde nu 

samarbeta med den interaktiva projektorn. Tillsammans kunde två individer styra vad som 
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visas på den interaktiva ytan och tillsammans arbeta och exempelvis lösa matematiska 

problem. 

Den interaktiva tekniken finns idag även i mindre format. Jackson, Brummel, Pollet och Greer 

(2013) presenterar i sin studie en interaktiv teknik som är stor nog att användas av flera 

personer samtidigt, men även så pass liten att den får plats på ett bord, så kallade Interactive 

tabletops. Undersökningen i deras studie gjordes endast inom matematikundervisning. Det 

som karaktäriserar det här verktyget är just att flera personer kan använda tekniken samtidigt i 

utbildningssyfte. I deras studie jämför de inte tekniken med interaktiva skrivtavlor, utan 

istället jämför de med en person dator (PC). En PC kan användas av flera personer samtidigt, 

men det är oftast bara en person som styr det som händer på skärmen. Med interactive 

tabletops involveras alla elever i vad som händer på skärmen och alla kan vara delaktiga i vad 

som ska presenteras på skärmen (Ibid.). Utifrån vad Jacksons et al. (2013) presenterar i sin 

studie används tekniken i undervisning som ett substitut för den traditionella boken som 

eleverna är välbekanta med. Programvarorna som används i undervisningen är ofta spel som 

är programmerade i pedagogiskt syfte där eleverna tillsammans kan lösa problem. Ett flertal 

av dessa programvaror är utvecklade för matematikundervisning, men författarna skriver att 

fler program bör utvecklas. Vidare presenterar Jacksons et al. (2013) elevernas lärande med 

verktyget och skriver i sin studie att inom ämnet matematik har eleverna uppvisat ett bättre 

studieresultat i jämförelse med traditionell undervisning efter användningen av verktyget i 

undervisningen. Detta har inte bara skett genom samarbete mellan eleverna, utan även genom 

att eleverna hjälper sina klasskamrater att lösa matematiska problem som den ena parten kan 

ha svårt med men den andra parten kan lösa utan problem (Ibid.). 

5.1.2 Utvecklingen av mjukvaran 

Programvaran (mjukvaran) har utvecklats under de senaste åren och flera funktioner har 

tillkommit allt eftersom undervisningen utvecklas. Betcher et al. (2011) skriver att 

leverantörerna av interaktiva skrivtavlor oftast har egna programvaror, och när en leverantör 

utvecklar och uppdaterar sin programvara vill de andra leverantörerna följa med i 

utvecklingen. Exempel på programvaror som utvecklats för den interaktiva skrivtavlan 

kommer ofta från andra användare. Eftersom verktyget har funnits under en stor del av 2000-

talet har också antalet webbsidor för undervisningsmaterial ökat (Betcher et al., 2011). Lärare 

har idag tillgång till webbplatser där de kan hitta idéer till sina lektioner, eller till och med 

ladda ner färdiga lektioner som någon annan har konstruerat. Detta ger läraren en bild av hur 

andra lärare använder sig av den interaktiva skrivtavlan, och förhoppningsvis bygger läraren 

upp sin kreativitet för att konstruera egna lektioner. Betcher et al. (2011) beskriver den 

kreativa processen som ambitiösa lärare konstruerar eget undervisningsmaterial på följande 

sätt: 

 

”Lärares sätt att använda interaktiva skrivtavlor skulle kunna jämföras med konstnärers sätt 

att använda färger eller musikers sätt att spela på instrument. Ingen undervisning och inget 

konstverk eller musikstycke kommer vara det andra likt.” 

   (Ibid., s. 89) 
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Betcher et al. (2011) ger några exempel på webbsidor/programvaror som lärare kan dra nytta 

av i sin undervisning: 

 Google Earth 

 Google SketchUp 

 Skype 

 GeoGebra 

 Gapminder World 

GeoGebra är en av de programvaror som är utvecklad för matematikundervisning och som på 

kort tid blivit det ledande dynamiska matematiska programmet för interaktiva skrivtavlor. 

Med programmet kan läraren dra linjer, forma figurer, rita kurvor, rita grafer och så vidare. 

Programmet erbjuder material till de flesta områdena inom matematik för alla 

undervisningsnivåer (GeoGebra, 2014). Alla objekt som finns i programmet har matematiska 

egenskaper, och när läraren drar ett objekt till ett geometriskt fönster ändras dess algebraiska 

egenskaper (Betcher et al., 2011).  

5.2 Användningen av interaktiv teknik 

Ledordet för användning av interaktiv teknik är interaktion. Liang, Huang och Tsai (2012) 

skriver att interaktionen mellan lärare och elev är det centrala när det kommer till 

undervisning med interaktiv teknik, då främst gällande interaktiva skrivtavlor. I studien 

skriver de vidare att interaktionen mellan lärare och elever även skapar interaktion inom hela 

klassen.  

5.2.1 Användningen av den interaktiva teknikens funktioner 

Som tidigare presenterats i studien lever vi i ett samhälle där informationsteknologi är en del 

av vardagen. Många företag rör sig, eller har rört sig, mot en mer IT-baserad verksamhet, och 

det har också skolverksamheten gjort (Birişçi & Çalik Uzun, 2014). När en skola väljer att 

införa interaktiva skrivtavlor i sina undervisningssalar finns det flera funktioner i verktyget 

som lärare måste lära sig, både tekniska funktioner och funktioner i programvaran. Betcher et 

al. (2011) skriver att det sistnämnda är det viktigaste. De skriver att skolan ska lägga mest vikt 

på att se till så lärarna är ordentligt insatta i programvaran, och på så sätt får lärarna kunskaper 

om det de praktiskt kan göra med tavlan.  

En funktion som tavlornas programvara har är att det finns tillhörande 

lektionsplaneringsmallar som läraren kan ta del av. Det finns även alternativet att läraren själv 

skapar egna mallar (Gustavsson, 2010). Läraren kan genom att enkelt infoga en bakgrund, 

lägga in textrutor, svarsalternativ och så vidare göra en mall som är mer personlig för läraren 

själv eller, kanske viktigast av allt, för eleverna. Mallen går senare att användas i 

undervisningen på olika sätt. Ett sätt är att göra mallar med textrutor som läraren eller 

eleverna själva kan skriva i (Ibid.), och ett annat sätt är att använda sig av så kallade 

responssystem. 

Responssystem består av ett antal trådlösa handkontroller som delas ut till eleverna, och till 

dessa finns en mottagare som kopplas ihop med datorn. När läraren har skapat sin mall för 

undervisningen med sina textrutor och svarsalternativ, kan eleverna anonymt eller namngivet 

kommunicera med datorn genom att trycka på det svarsalternativ som de tror är rätt. Därefter 

presenteras alla elevers svar på den interaktiva skrivtavlan, vilket i sin tur kan användas som 



15 
 

underlag för att förtydliga oklarheter hos eleverna. Responssystemet går att använda till olika 

enklare summativa bedömningar, exempelvis läxförhör, diagnoser med mera.  

Gustafsson (2009a) presenterar en sju-stegs-struktur som han följer under sina lektioner med 

interaktiva skrivtavlor. Dessa steg innefattar bland annat mål för veckan eller dagen, 

diskussioner mellan elever och lärare samt till sist sammanfattning av nya erfarenheter. I sin 

studie arbetade eleverna med området geometri, och mer specifikt med rätvinkliga, 

spetsvinkliga och trubbvinkliga trianglar. I ett av de sju stegen som presenterades fungerade 

den interaktiva skrivtavlan som stöd för att visuellt visa och förklara upptäckterna som 

eleverna gjort. Gustafsson (2009a) visar en bild som illustrerar detta (Bild 2 i bilagan). På 

bilden visas när en elev och en lärare samarbetar för att eleven och hans kamrater ska förstå 

de tidigare nämnda geometriska begreppen. Genom att dra geometriska figurer till respektive 

begrepp får de en bild över hur rätvinkliga, spetsvinkliga samt trubbvinkliga trianglar kan se 

ut, och även vad som rent matematiskt karaktäriserar dessa trianglar. Exempelvis att en 

rätvinklig triangel har en vinkel som är nittio grader och en trubbvinklig triangel har en vinkel 

som är större än nittio grader. Den generella bilden av användning av interaktiv teknik utifrån 

litteraturen visar på mycket positiva resultat, om man ser till de olika aspekterna som har 

belysts, från både lärare och elever. Detta gäller allt från attityd till engagemang till 

interaktion (Gustafsson, 2009a; Tataroğlu & Erduran, 2010; Betcher et al., 2011).  

Trots att det finns flera olika övningar och funktioner i en interaktiv skrivtavla skriver 

McQuillan et al. (2012) att lärare bara delvis använder sig av dessa. Enligt deras studie visar 

det sig att lärare gärna använder sig av program som är mer bekanta för dem, exempelvis 

Microsoft PowerPoint, istället för att använda de funktioner och program som finns 

tillgängliga med en interaktiv skrivtavla. I figur 2 visas resultat från Türels (2011) studie där 

Figur 2: Bilden presenterar hur fördelningen liggen när det gäller användning av verktygets olika 

funktioner, vad som oftast används. Hämtad från Türel (2011, s. 2445) 
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eleverna fick svara på vilka funktioner tillhörande den interaktiva skrivtavlan som läraren 

mestadels använder. Resultatet visar att de tre funktioner som används mest är ritfunktionen, 

zoomfunktionen och markeringsfunktionen (”highlighting”). Ritfunktionen styrs med en 

specialpenna och är effektiv i matematikundervisningen. Den har samma egenskaper som en 

penna till en vanlig whiteboard-tavla har om man exempelvis vill rita diagram eller en graf, 

men den har en extra funktion som kan ge extra motivationsfaktor för åhörarna (Betcher et al., 

2011). Funktionen gör att du kan ändra storlek, tjocklek och färg på texten du skriver eller det 

du ritar och på så sätt belysa viktiga aspekter för det läraren talar om. Zoomfunktionen 

presenteras i det här sammanhanget främst vid användningen av Google Earth (Ibid.) Dock 

skriver Betcher et al. (2011) att det finns andra aspekter där zoomfunktionen kan vara 

användbar inom matematiken. Det kan exempelvis vara om man vill zooma in närmare på en 

graf för att se lutningen eller om man vill zooma in på en av tre vinklar i en triangel. 

Markeringsfunktionen fungerar bra när läraren exempelvis vill att eleverna ska lära sig 

använda en formell, kanske till slutet av lektionen. Då markerar läraren visuellt formeln så att 

eleverna lätt kan se den på tavlan och använda den under hela lektionen. 

I nedre delen i figur 2 ser vi att den interaktiva skrivtavlan används minst för att arbeta med 

internet. Betcher et al. (2011) skriver att listan över program som finns tillgängliga på internet 

är hur lång som helst. Allt man behöver är internetuppkoppling. Många av de webbsidor som 

erbjuder program till interaktiva skrivtavlor är gratis och lika lätta att använda som de 

program som medföljer när man införskaffar sig en interaktiv skrivtavla. 

5.2.2 Tidskrävande aspekter 

Tillsammans med förändring uppkommer potentiellt problem, och så även med införandet av 

interaktiva skrivtavlor. Införandet av interaktiv teknik innebär att lärarna och skolan måste 

tillsätta tid utöver undervisningen för att utbilda sig inom tekniken. Mycket av litteraturen 

lyfter lärarnas behov av utbildning. Digregorio och Sobel-Lojeksi (2010) presenterar flera 

studier som pekar på att lärarens utbildning, utveckling och praktiska träning är avgörande för 

ett effektivt bruk av det interaktiva verktyget. Vidare presenterar de att den träning och 

utbildning som lärarna får inte bara kan ske initialt utan måste vara en pågående process. 

Teknisk träning är nödvändigt, men lärarna måste även lära sig på vilket sätt de ska integrera 

verktyget med pedagogiken (Ibid.). Studier visar att lärare anser att den fortbildning de får 

ofta inte räcker (Thomas & Schmit, 2010; Higgins, 2010). Den utbildningen som skolan 

erbjuder är ofta anpassad till det allmänna användandet av interaktiv teknik och inte 

ämnesanpassad. Betcher et al. (2011) presenterar ett alternativ som kan vara användbart i det 

här fallet. De skriver att genom lärares initiativ kan lärarna ta tag i sin fortbildning själva. 

Detta innebär att man exempelvis i arbetslaget eller ämneslaget avsätter tid för att tillsammans 

utbilda sig själva inom den interaktiva tekniken genom att bolla idéer och visa varandra sina 

eventuella planering och få feedback på det. Detta arbetssätt kan i sin tur utvecklas genom att 

man samlas i ett stort ämneslagsmöte tillsammans med andra lärare i exempelvis kommunen 

och utför samma process med att utbilda sig inom den interaktiva tekniken (Ibid.). 

Många forskare skriver om det tidskrävande arbetet som krävs för att lärare ska bli bekväma 

med att använda en interaktiv skrivtavla i sin undervisning. De skriver att lärare uppger att det 

mest tidskrävande med användningen av interaktiva skrivtavlor är det pedagogiska och 

tekniska arbetet med planering och förberedelse (Gustafsson, 2009b; McQuillan et al., 2012). 

Gustafsson (2009b) skriver att den tid som behövs läggas ner på planering och förberedelse 
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ofta är väldigt begränsad i normala förhållanden. Trots att det utifrån litteraturen kan tyckas 

vara en nackdel som inte talar för användningen av interaktiva skrivtavlor, skriver Gustafsson 

(2009b) att denna tid får man ofta igen när materialet används vid andra tillfällen eftersom 

planeringen då redan är gjord. Den samlade slutsatsen av detta är att tid måste investeras för 

planering, men det kommer att löna sig i längden (BECTA, 2012).  

Christiansen, Johansson, Lindberg, Nordling, Oliveras och Pillola (2010) presenterar sju steg 

för att lärare ska bli bekväma med användningen av interaktiva skrivtavlor:  

 

De sex första stegen i figur 3 är viktiga att ta sig igenom skriver Christiansen et al. (2010). De 

presenterar inga specifika metoder för att ta sig igenom varje steg men de säger att för 

vidareutveckling av skolan är det viktigt att lärarna kommer till steg sju, det sista steget. I det 

sista steget är den interaktiva skrivtavlan en naturlig del av undervisningen där läraren har 

klart för sig vilka mål som gäller för lektionen, och kan växla mellan att använda sig av både 

traditionella hjälpmedel och den interaktiva tekniken. 

5.2.3 Den interaktiva teknikens påverkan i klassrummet 

Bourbour, Vigmo och Pramling Samuelsson (2014) skriver att lärare ska se till att relatera 

matematikundervisningen till elevernas vardagliga liv. Att relatera undervisningen till 

elevernas vardagliga liv diskuteras som en generell betydelse för undervisningen i skolan, 

men Bourbour et al. (2014) skriver att det är extra viktigt för matematikundervisningen. Det 

kan exempelvis innebära att läraren tar del av eventuella intressen som eleverna har eller 

relaterar till något som de möter dagligen. Teknologi möter eleverna dagligen, och för många 

Steg 1 Blir medveten om de digitala skrivtavlornas existens. 

Steg 2 Inser att det kan vara värt att bekanta sig med tavlan. Installerar den i klassrummet. 
Läraren är fortfarande skeptisk till tavlan. 

Steg 3 Börjar se sig omkring: hur använder andra lärare tavlan? Fler frågor dyker upp: kan 

jag tillräckligt om datorer för att börja undervisa med interaktiva skrivtavlor? Vad 

skall jag göra med allt material jag samlat under alla år som lärare? Har jag tid att 

hålla på med digitala skrivtavlor? Vad säger forskningen om lärande med 
skrivtavlor? Är det verkligen något att satsa på?  Skrivtavlor kanske passar andra 

men inte mig? 

Steg 4 Börjar använda tavlan. Skriver på den, klistrar in en bild som visas för klassen som 
introduktion till en lektion. Enkla länkar. Tavlan används i undervisningen men 

dess potential utnyttjas inte. 

Steg 5 Använder materialet som andra framställt. Börjar införa några få egna ändringar i 

materialet. 

Steg 6 Skapar eget material. Fokus på tavlan. Eleverna och innehållet får stå i bakgrunden. 
Farligt steg! Digitala tavlor kräver så mycket uppmärksamhet från läraren att man 

tappar fokus på eleverna och lärandet. Viktigt att försöka passera denna period så 

fort som möjligt. Lärarna behöver här både mycket tid för att förbereda lektioner 
och uppmuntran. 

Steg 7 Läraren har lärt sig tavlan och kan nu använda den som ett verktyg. Fokus tillbaka 

till eleverna och lärandet. Läraren känner sig säker och behöver inte längre tänka 

hur tavlan skall användas utan ser istället tavlans möjligheter vid lektionsplanering. 
Läraren utnyttjar kontinuerligt den digitala skrivtavlan och saknar den om den inte 

finns i klassrummet. 

Figur 3. Christiansens et al. (2010, s. 19) modell över lärarens sju steg in i de digitala skrivtavlornas värld. 
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är det säkert även ett intresse. Bourbour et al. (2014) skriver att läraren har en stor roll för 

elevernas intresse och kunskap inom matematik och att en lärare som drar nytta av den 

teknologi som finns idag i utbildningssyfte, exempelvis interaktiva skrivtavlor, kan ge en 

positiv effekt på elevernas prestation eftersom att de troligtvis har en god relation till dagens 

teknologi. Detta ger dessutom möjligheten att samtidigt som läraren utvecklar sina kunskaper 

inom ny teknologi så ska även eleverna ha samma möjlighet. Enligt läroplanen för ämnet 

matematik i gymnasieskolan ska eleverna ha möjlighet till 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) 

McQuillan et al. (2012) skriver att lärare måste ha ambition för att utveckla sin undervisning. 

Med ambition menar de att läraren har en vilja att utveckla sina teknologiska kunskaper i syfte 

att förbättra och utveckla undervisningen samt att ha en god attityd till tekniken. Deras 

slutsats visar att användning av interaktiva skrivtavlor i pedagogiska sammanhang gör att 

eleverna visar en positiv attityd till verktyget och dess användning i undervisningen. Dock 

påpekar de i sitt resultat att om bruket av tekniken saknar kvalité, används för mycket eller 

används på ett olämpligt sätt kan det ge negativa konsekvenser. McQuillan et al. (2012) 

skriver att när bruket saknar kvalité eller används på ett olämpligt sätt kan det innebära att 

läraren inte använder sig av teknikens fulla potential. Det kan i sin tur medföra att eleverna 

blir vana med verktyget och inte längre känner någon entusiasm när den används, eller om 

verktygets potential ej utnyttjas kan det även innebära att eleverna inte förstår eller 

missuppfattar det som undervisas (Ibid.). Studien visar även på att lärares attityd blir mer 

positiv ju mer kunskap de får, vilket bidrar till att de använder sig mer och mer av verktyget i 

sin undervisning. Trots de olika budskapen från studien visar den att verktyget sammantaget 

bidrar till att eleverna känner sig mer engagerade under lektionerna, det vill säga att det finns 

en stor interaktion i klassrummet (Ibid.). Gustafsson (2009a) presenterar detta som följande: 

 

”Vid gemensamma genomgångar och diskussioner är eleverna koncentrerade och de arbetar 

aktivt med uppgifter och problem. Vid uppföljningar och avslutande klassdiskussioner 

bråkar eleverna om vem som ska få redovisa.” 

   (Ibid., s. 39) 

Lektionstempo är en aspekt som diskuteras frekvent i litteraturen gällande interaktiv teknik, 

då främst interaktiva skrivtavlor. Gustafsson (2009b) presenterar att både elever och lärare 

upplever att lektionstempot ökar vid användning av interaktiva skrivtavlor. Han skriver att i 

jämförelse med traditionell undervisning ökar tempot eftersom det går att förbereda en hel del 

innan lektionen. För en traditionell undervisning tappas tempot då det sker kortare pauser 

genom att exempelvis skriva på tavlan eller när tavlan måste suddas. Dock ser Gustafsson 

(2009b) inte bara positiva egenskaper med den interaktiva skrivtavlan när han talar om 

lektionstempo. Det finns aspekter som gör att undervisningen kan ta längre tid än planerat. 

När en lärare låter eleverna skriva och styra tavlan kan det ta längre tid. Detta kan vara 

frustrerande och rytmen i lektionen kan tappas, med det är viktigt att interaktionen fortfarande 

är på en nivå där eleverna fortfarande är delaktiga och engagerade (Ibid.).  
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5.3 Olika elevgrupper – olika behov 

Den generella synen från lärare är att interaktiva skrivtavlor gör det möjligt att anpassa 

lektionerna till elevers olika behov och lärstilar (McQuillan et al., 2012). Behov kan innebära 

flera saker, och fortsättningsvis kommer några av dessa behov att behandlas. 

5.3.1 Den interaktiva teknikens påverkan på elever i behov av ett trivsamt 

klasstumsklimat 

En viktig aspekt är ett välfungerande klassrumsklimat som kan innebära att eleverna känner ro 

i klassrummet och känner trivsamhet i sin lärande miljö. Elever som känner sig trygga med 

varandra i klassen uppnår ofta ett bra klassrumsklimat, vilket kan resultera i att de bygger 

kunskap tillsammans. Gustafsson (2009b) skriver att när lärare presenterar matematiska 

problem på den interaktiva skrivtavlan uppstår spontana diskussioner och samarbeten i 

klassen. Han skriver vidare att kombinationen av undervisning med interaktiv teknik, 

klassrumsklimatet och de spontana diskussionerna mellan eleverna, bidrar till inlärning 

mellan individerna. McQuillan et al. (2012) instämmer och skriver att detta även bidrar till att 

eleverna blir mer uppmärksamma under lektionerna. Gray (2010) presenterar i sin studie att 

lärare anser att undervisningen inte hade blivit lika smidig, rolig och hade inte haft samma 

effekt vid traditionell undervisning, i jämförelse med undervisning med interaktiv teknik. 

Elever och lärare vill ha mera fart och deltagande vid undervisningen, mer ”action”. Utifrån 

dessa behov hos elever kan en interaktiv skrivtavla vara ett bra verktyg (Ibid.). Dock påpekar 

Gray (2010) att hennes studie gjordes under en längre period, vilket innebar att utvecklingen 

av tekniken gick framåt under tiden. Hon skriver att samtidigt som verktygen utvecklades 

gjorde lärares användning av den interaktiva skrivtavlan likaså. Dessutom upptäcktes nya 

användningsområden. 

5.3.2 Den interaktiva teknikens påverkan på elever med funktionsnedsättning 

Särskilda behov i ett utbildningssammanhang kan även innebära särskilt stöd för elever med 

funktionsnedsättningar. Türel och Demirli (2010) talar om den interaktiva skrivtavlas visuella 

egenskaper och möjligheter för elever med hörselnedsättning. För att sätta detta i perspektiv 

jämförs det med en lärare som undervisar elever med normal hörsel. Dessa elever med normal 

hörsel tar till sig information i form av att läraren exempelvis ger instruktioner, läser texter, 

visar bilder eller spelar upp ljud. Saknar man då exempelvis hörsel blir det problematiskt för 

läraren att hålla en traditionell undervisning. Finns dock tillgång till en interaktiv skrivtavla 

finns det goda möjligheter för att forma en bra undervisning för dessa elever. Genom det 

visuella från verktyget och lärarens tecken med händerna underlättar det både elever och 

lärare för en lyckad undervisning (Ibid.). 

Tidigare i min studie diskuterades interactive tabletops utifrån Jacksons et al. (2013) studie. I 

deras studie presenterar de även några fördelar med att använda verktyget, bland annat 

användningen av interactive tabletops för elever med ADHD. Dessa elever har ofta svårt att 

koncentrera sig, svårt att vara uppmärksamma och de störs lätt av saker som sker runt 

omkring. Jacksons et al. (2013) skriver att med verktygets hjälp blir eleverna mer engagerade, 

den ökar deras prestation i matematik och eleverna störs inte lika mycket av det som sker runt 

omkring. Kang och Zentall (2011) har också forskat kring den här typen av elevgrupp. Deras 

studie visar att elever med ADHD som använt sig av tekniken i ett område inom geometri, där 
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det fokuserades på geometriska figurer istället för beräkningar, visar ett bättre resultat än 

elever som inte har ADHD men som också använder tekniken. Jacksons et al. (2013) skriver 

att elever med ADHD visar bättre färdigheter gällande geometriska figurer, och att det är 

teknikens visuella egenskaper och möjligheter som är en bidragande faktor till detta. 

5.3.3 Den interaktiva teknikens påverkan på lågpresterande elever 

Lågpresterande elever i skolan kan också vara i behov av särskilt stöd. Med lågpresterande 

elever i det här sammanhanget innebär elever som är omotiverade till sina studier eller elever 

som har svårt att uppnå godkänt betyg. Att vara lågpresterande kan innebära att en elev 

generellt har svårt med ämnena i skolan eller att han eller hon är lågpresterande i något/några 

ämnen. Med en interaktiv skrivtavla säger lärare att det är lättare att förmedla relevant 

kunskap satt i flera sammanhang och som har en tydlig struktur när man använder interaktiva 

skrivtavlor. Lopez (2010) har gjort en studie på lågpresterande elever inom ämnet matematik, 

där eleverna hade engelska som andraspråk, och då all undervisning var på engelska. Dock 

hade bara hälften av eleverna tillgång till matematikundervisning med en interaktiv skrivtavla 

och den andra hälften hade traditionell matematikundervisning. I sin studie presenterar han att 

elever som undervisades med interaktiva skrivtavlor visade ett bättre studieresultat i 

jämförelse med de elever som inte gjorde det. Många lärare lyfter den stora potentialen som 

finns med interaktiva skrivtavlor för de eleverna med särskilda behov för att förbättra deras 

studieresultat (Torff & Tirotta, 2010).  
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6. Diskussion 

Interaktiv teknik har funnits tillgänglig för skolverksamhet sedan början av 2000-talet. 

Sverige var något senare med att införa den interaktiva tekniken i skolverksamheten, som på 

allvar tog fart i och med Matematiksatsningen som var ett projekt som genomfördes av 

Skolverket mellan 2009 och 2011. Dess syfte var att få elever mer engagerade under 

matematiklektionerna och att skapa interaktion i klassrummet under lektionerna i ämnet 

matematik samtidigt som eleverna lär sig mer. Det finns relativt gott om forskningslitteratur 

gällande undervisning med interaktiv teknik, men till följd av att Storbritannien är ett av de 

ledande länderna när det gäller integreringen av tekniken riktar sig forskningen främst till 

teknikens användning i just Storbritannien. Många av dessa studier har även genomförts av 

samma grupp forskare, och det kan vara en anledning till att dessa studiers fokus ofta varit 

liknande. Dessutom riktar sig få av dessa studier till hur den interaktiva teknikens användning 

specifikt påverkar matematikundervisningen. Att mycket av forskningslitteraturen som 

används inte riktar sig specifikt till matematikundervisningen kan ses som en bristande faktor 

i min studie. Då mycket av forskningslitteraturen inte riktar sig specifikt till 

matematikundervisning kan det vara diskutabelt ifall mina resultat går att applicera till 

användningen av interaktiv teknik i matematikundervisning. Dock anser jag att det finns 

många element i min studie, det vill säga delar i studien, som går att tillämpa som 

matematiklärare när man väljer att gå över till undervisning med interaktiv teknik; exempelvis 

sjustegsmodellen som presenteras på sidan 16. 

De resultat som har presenterats i studien kommer nu att diskuteras i relation till studiens syfte 

och frågeställningar. Diskussionen kommer framför allt kopplas till matematikundervisning 

före andra ämnen. 

6.1 Utveckling av interaktiv teknik 

Min första frågeställning riktar sig till vad forskningslitteraturen säger om hur den interaktiva 

tekniken har utvecklats inom matematikundervisningen under de senaste åren. Inledningsvis 

kommer jag först att diskutera hur mjukvaran har utvecklats och sedan hur hårdvaran har 

utvecklats.  

Min studie visar att mycket utveckling har skett av programvaror (mjukvaror) för interaktiv 

teknik. Resultatet visar att det främst gäller utvecklingen av antalet programvaror före 

utvecklingen av redan befintliga programvaror, det vill säga uppdateringar till befintliga 

programvaror. Det betyder att tillgången till olika programvaror och webbsidor kopplade till 

undervisning med främst interaktiva skrivtavlor är enormt stor. När det gäller utveckling av 

programvaror i form av uppdateringar skriver Betcher et al. (2011) att leverantörerna av 

interaktiva skrivtavlor oftast har egna programvaror, och när en leverantör utvecklar och 

uppdaterar sin programvara vill de andra leverantörerna hänga med i utvecklingen. Det 

innebär att samtliga leverantörer utvecklar sina programvaror för att deras användare ska 

kunna ta del av de nya uppdateringarna, och förhoppningsvis göra programvarorna mer 

användarvänliga. 

Min studie visar att hårdvaran för interaktiva skrivtavlor inte har utvecklats speciellt mycket 

under de senaste åren. Anledningen till detta kan vara att tillverkarna känner sig nöjda med 

den praktiska funktionaliteten som tekniken har. Dock presenteras det två nya interaktiva 

tekniker i min studie som har tagits fram under de senaste åren. Den första tekniken är den 

interaktiva projektorn. AV-huset (2015), som är en återförsäljare av tekniken, beskriver 
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tekniken som ett interaktivt verktyg som går att använda på i stort sett vilken yta som helst i 

klassrummet. Dessutom kan två personer använda ytan samtidigt. Detta innebär att en lärare 

och en elev kan styra tavlan tillsammans, eller två elever. Enligt läroplanen från Skolverket 

(2011) är elevdeltagande något som uppmuntras, och med den här tekniken kan 

elevdeltagandet bli mer frekvent.   

Gustafsson (2009a) visar en bild på när lärare och elev samarbetar med tekniken (Se Bild 2 i 

bilagan). På bilden ser vi när en lärare och en elev under en matematiklektion inom geometri 

samarbetar för att eleven och resten av klassen ska behärska begreppen spetsvinklig, rätvinklig 

och trubbvinklig. Det går bara att spekulera i hur mycket de andra eleverna i klassen är 

deltagande men förhoppningsvis uppstår det interaktion i klassen som gör att de arbetar 

tillsammans för att få kunskap om de tre olika begreppen och respektive begrepps 

matematiska karaktäristiska drag. Den interaktiva projektorn skulle kunna vara en anledning 

till att den interaktiva skrivtavlan inte utvecklats speciellt mycket under de senaste åren, det 

vill säga den interaktiva projektorn kanske kommer att ta över.  

Den andra interaktiva tekniken som presenteras i min studie är interactive tabletops. Jacksons 

et al. (2013) studie är baserad på dess användning inom matematikundervisningen, och utifrån 

vad de skriver i sin studie kan jag tänka mig att interactive tabletops kan användas väl inom 

matematik. Kopplat till det som tidigare diskuterades angående Gustafssons (2009a) bild, kan 

den här interaktiva tekniken uppnå samma typ av samarbete. Dock anser jag utifrån det 

Jackson et al. (2013) presenterar att den här tekniken är mer användbar elever i mellan. Det 

jag menar är att tekniken kan vara användbar när elever arbetar tillsammans och att läraren 

finns tillgänglig för att klargöra oklarheter som uppstår under lektionen. För att återkoppla till 

bild 2 i bilagan och den aktivitet bilden illustrerar kan jag tänka mig att det är något liknande 

som skulle kunna vara användbart med interactive tabletops. Ett par eller några elever arbetar 

tillsammans vid sitt bord med verktyget för att tillsammans få grepp om de begrepp som visas 

på bilden (spetsvinklig, rätvinklig och trubbvinklig). Det jag menar är att eleverna samarbetar 

genom att, precis som med den interaktiva projektorn, dra de geometriska figurerna till det 

begrepp de tror figuren tillhör. 

6.2 Användningen av interaktiv teknik i matematikundervisning 

Min andra frågeställning riktar sig till användningen av interaktiv teknik i 

matematikundervisningen, och i resultatet presenteras även några svårigheter i samband med 

införandet av tekniken som nu kommer att diskuteras. I resultatet tog den interaktiva 

skrivtavlan mer plats än annan interaktiv teknik då de flesta forskare studerar just 

användningen av interaktiva skrivtavlor. 

6.2.1 Användningen av den interaktiva teknikens funktioner 

Utifrån de kunskaper jag har fått under studien är det självklart för mig att det är viktigast att 

lärare behärskar programvaran före de fysiska specifikationerna för interaktiv teknik då det är 

programvaran man som lärare använder i sin undervisning. Betcher et al. (2011) delar dessa 

åsikter och säger att skolan bör lägga störst vikt på att se till så lärarna är ordentligt insatta i 

programvaran. Trots det anser jag att det kan vara bra för lärare att ha en grundläggande 

kunskap i hur hårdvaran fungerar vid eventuella tekniska komplikationer, men att kunskapen 

om mjukvaran ska ligga på en betydligt högre nivå än en grundläggande nivå. Dessa 

kunskaper bygger upp en grund för att lärare ska kunna integrera och aktivt använda sig av 

den interaktiva tekniken i sin undervisning.  

Gustafsson (2010; 2009a; 2009b) har skrivit ett flertal artiklar om användningen av interaktiv 

teknik. I sina studier visar han olika möjligheter som  matematiklärare får i sin undervisning 
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genom interaktiva skrivtavlor. Han presenterar bland annat en tillvalsutrustning för interaktiva 

skrivtavlor som heter responssystem. Den här tillvalsutrustningen anser jag vara användbar 

för både lärare och elever då Gustafsson (2010) skriver att dessa båda parter snabbt får 

respons på exempelvis oklarheter med matematiska begrepp som presenteras på den 

interaktiva skrivtavlan. Genom den snabba responsen från tillvalsutrustningen kan läraren 

uppmärksamma missuppfattningar kring dessa matematiska begrepp (Gustafsson, 2010). 

Exempel på hur det kan se ut vid användningen av responssystem i matematikundervisning 

visas i Bild 1 i bilagan. 

Vidare kommer jag diskutera hur användbara mallar kan vara för matematikundervisning med 

interaktiva skrivtavlor. Dessa lektionsmallar finns färdiga i programvaran eller så kan lärare 

själva skapa egna mallar. Skapandet är enligt Gustafsson (2010) enkelt. Läraren kan själv 

bestämma om mallen ska ha tomma rutor där det finns gott om skrivutrymme eller för att 

flytta matematiska objekt till rutorna. Vill läraren använda responssystem till sin mall är det 

viktigt att har en tydlig frågeställning och tydliga svarsalternativ för att undvika eventuella 

missförstånd hos eleverna. Utifrån den kunskap jag tagit till mig under studien anser jag att 

dessa mallar kan vara användbara i matematikundervisningen då de kan användas tillsammans 

med responssystemet för mindre läxförhör och diagnoser. Med det menar jag att man kan 

utforma mallen utifrån frågor som eleverna har arbetat med tidigare lektioner. Därefter kan 

läraren använda sin mall och responssystemet för att anonymt eller namngivet se om alla 

elever har förstått de centrala delarna för det aktuella området i matematiken. Exempelvis, för 

att koppla tillbaka till tidigare diskussion, för att eleverna ska förstå vad som kännetecknar en 

spetsvinklig triangel. 

En av de programvaror som presenteras i min studie och som är användbar inom 

matematikundervisning är GeoGebra. Utifrån det som Betcher et al. (2011) skriver kan jag 

tänka mig att den här programvaran fungerar till de flesta områdena i matematik. De skriver 

att med programmet kan läraren bland annat dra linjer, forma figurer och rita kurvor. Dessa 

tre egenskaper kan vara användbara i flera områden inom matematiken, så som exempelvis i 

geometri och arbete med ekvationer. Trots den goda tillgången av material till interaktiva 

skrivtavlor på internet väljer vissa lärare att sällan använda dessa. I Türels (2011) studie 

berättar eleverna att internet är det som används minst när lärare undervisar med interaktiva 

skrivtavlor (figur 2, s. 13). Anledningen till det anser jag kan vara att lärarna inte vet hur 

mycket material som finns på internet för verktyget och att de istället väljer att använda de 

program som tillkommer med verktyget. En annan anledning kan vara att lärare är bekväma 

med att använda de ”gamla” programmen som de är mer bekanta med, exempelvis 

PowerPoint. McQuillan et al. (2012) instämmer och skriver att ovana lärare gärna använder 

program som de är mer bekväma med att använda. 

För att kort sammanfatta det som hittills har diskuterats om användningen av programvaror 

anser jag att det är viktigt för lärare som har ambitionen att använda sig av interaktiv teknik i 

sin undervisning att våga vara kreativa. McQuillan et al. (2012) delar mina åsikter och de 

skriver att ambition leder till positiv attityd både hos lärare och elever. Användningen av 

interaktiva skrivtavlor i pedagogiska sammanhang gör att eleverna har en positiv attityd till 

verktyget och dess användning i undervisningen (Ibid.). Det är också viktigt som lärare att se 

potentialen i den interaktiva tekniken och våga bilda sig kunskapen till att använda den, och 

att faktiskt använda den. 

6.2.2 Interaktiv teknik påverkar lektionstempot 

Både elever och lärare anser att lektionstempot ökar vid användning av interaktiv teknik. 

Detta gäller främst användningen av interaktiva skrivtavlor. I vissa aspekter anser jag det kan 
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vara en fördel med att tempot i undervisningen ökar. Dock skulle jag inte kalla det att tempot 

ökar, mer att undervisningen blir smidigare. Med det menar jag att när man som lärare 

använder sig av tekniken slipper man de kortare pauserna där exempelvis tavlan ska suddas. 

Gustafsson (2009b) delar mina åsikter och säger att dessa pauser kan bidra till att man tappar 

tempo i undervisningen. Det betyder inte att man som lärare ska undvika dessa pauser. Jag 

anser att kortare pauser ibland kan vara bra, både för lärare och elever. Det ger eleverna 

möjligheten till att andas en liten stund och ta till sig det som fram till dess har presenterats av 

läraren. En annan tidsaspekt som kan vara problematisk är när elever ska styra tavlan. 

Gustafsson (2009b) säger att även detta kan bidra till att lektionstempot tappas. I det här fallet 

anser jag att man inte ska tänka på tiden. Det är viktigt att eleverna får använda tavlan och 

vara delaktig i undervisningen. På så sätt tror jag att elever, precis som lärare, med tiden blir 

mer vana med att använda tekniken och efter en tid kommer det att gå smidigare även när 

elever styr tavlan under lektionerna. 

6.2.3 Tidskrävande arbete med planering och utbildning 

Många forskare skriver om det tidskrävande arbetet som krävs för att lärare ska planera och 

förbereda undervisning med en interaktiv skrivtavla. McQuillans et al. (2012) är en av dessa 

och skriver att lärare uppger att det mest tidskrävande med användningen av tekniken är det 

pedagogiska och tekniska arbete med planering och förberedelse. Utifrån egna erfarenheter 

har jag svårt att se hur lärare ska hitta tid till att planera och förbereda lektioner under de 

arbetstimmar man har, vilket också Gustafsson (2009b) instämmer med. Dock finns det 

forskning som visar att den tiden som måste läggas ner på planering och förberedelse med 

interaktiva skrivtavlor får lärarna ofta igen senare då de kan återanvända materialet vid senare 

tillfällen och behöver inte lägga ner lika mycket tid till sin förberedelse (BECTA, 2012).  

Mycket av forskningslitteraturen lyfter lärarnas behov av utbildning gällande användningen 

av interaktiva skrivtavlor. Detta anser jag vara avgörande för att lärare ska bli bekväma med 

att använda sig av tekniken och viljan att utveckla sin undervisning. Mina åsikter angående 

fortbildning stärks av Digregorio och Sobel-Lojeksi (2010) som presenterar flera studier som 

pekar på att lärarens utbildning, utveckling och praktiska träning är avgörande för ett effektivt 

bruk av det interaktiva verktyget. Dock visar studier att den fortbildning som lärarna får inte 

räcker (Thomas & Schmit, 2010; Higgins, 2010). Utifrån de kunskaper jag fått under studien 

anser jag att det är viktigt att lärarna får utbildning inom hur de kan använda verktyget till 

deras undervisning och deras ämnen. Dessa åsikter delas av Thomas och Schmit (2010) som 

säger att den utbildning som lärare ofta får är mer allmän, det vill säga utbildningen är inte 

ämnesanpassad. Därför anser jag att det är viktigt att ta till det alternativ som Betcher et al. 

(2011) presenterar, att lärarna tar eget initiativ och samlas tillsammans i arbetslag eller 

ämneslag för att utveckla undervisningen med interaktiv teknik för just deras ämnen.  

6.3 Den interaktiva teknikens egenskaper gynnar elevgrupper med 

särskilda behov 

Min tredje frågeställning riktar sig till vad forskningen säger angående undervisning med 

interaktiv teknik för elevgrupper med särskilda behov. Resultatet fokuserar främst på 

undervisning med interaktiva skrivtavlor och McQuillan et al. (2012) skriver att den generella 

synen från lärare är att interaktiva skrivtavlor gör det möjligt att anpassa lektionerna till 

elevers olika behov och lärstilar. Utifrån forskningslitteraturen visar resultatet fyra olika typer 

av elevgrupper med olika särskilda behov.  
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Den första typen av elevgrupp handlar om elever med behov av trygghet för att uppnå 

interaktivitet vid undervisning. Trygghet i klassrummet byggs ofta upp när eleverna känner 

sig trygga med varandra, det vill säga ett gott klassrumsklimat. Om vissa elever inte känner 

sig trygga i klassen och gärna inte räcker upp handen eller pratar inför de andra är det svårt att 

uppnå interaktion i klassen. Gustafsson (2009b) instämmer och skriver fortsättningsvis att 

interaktion är viktigt för inlärning mellan individerna och att samspelet mellan interaktiv 

teknik, klassrumsklimatet och de spontana diskussionerna som uppstår är en stor del av 

inlärningen. Detta kan i sin tur bidra till att eleverna är mer delaktiga i undervisningen och 

håller sig ”vakna”. Gray (2010) instämmer med att eleverna blir mer delaktiga och skriver att 

både elever och lärare vill ha mera ”action” under lektionerna. Utifrån detta anser jag att 

interaktiva skrivtavlor kan vara ett bra verktyg till att uppnå detta, vilket också Gray (2010) 

argumenterar för. 

Den andra typen av elevgrupp som presenteras är elever som kräver särskilt stöd på grund av 

eventuella funktionsnedsättningar. I resultatet presenteras hörselnedsättning och vad interaktiv 

teknik kan göra för elever med hörselnedsättning i deras inlärning. Jag anser att en interaktiv 

skrivtavla med sina visuella egenskaper och sina ”touch-funktioner” kan vara ett bra verktyg 

som lärare till dessa elever kan använda i undervisningen. Min åsikt överensstämmer med 

Türels och Demirlis (2010) studie. De skriver att den interaktiva skrivtavlans visuella 

egenskaper och lärarens tecken med händerna kan underlätta för både elever och lärare för en 

lyckad undervisning för elever med hörselnedsättning. 

Den tredje typen av elevgrupp som presenteras i min studie är elever som är lågpresterande. 

Av egen erfarenhet kan jag tänka mig att en interaktiv skrivtavla skulle vara ett bra verktyg 

för dessa elever. Det kan vara att eleverna har svårt att koncentrera sig på lektionerna när de 

bara arbetar i matematikboken eller någon annan anledning. För dessa elever anser jag att 

verktyget skulle vara användbart just för att ”slippa” arbeta i boken varje lektion. Min åsikt 

överensstämmer med flera studier (Lopez, 2010; Torff & Tirotta, 2010; Kang och Zentall, 

2011). I resultatet presenteras bland annat Lopez (2010) studie som fokuserar på elever som 

har engelska som andraspråk och som har matematikundervisning på engelska. Hans studie 

visar att elever som undervisas med interaktiva skrivtavlor visar bättre studieresultat än de 

elever som har traditionell undervisning.  

Den fjärde och sista typen elevgrupp i resultatet är elever med ADHD som använder 

”interactive tabletops” i undervisningen. Som tidigare presenterat har jag arbetat med elever 

som hade koncentrationssvårigheter och några av dessa elever hade ADHD. I Jacksons et al. 

(2013) studie skriver de att dessa elever presterar bättre och är med fokuserade på lektionerna 

när de använder sig av tekniken. Trots att deras studie riktar sig till interactive tabletops anser 

jag att det troligen kan bli samma effekt av annan interaktiv teknik, exempelvis interaktiva 

skrivtavlor. Interactive tabletops och interaktiva skrivtavlor har troligen många liknande 

funktioner som gör att eleverna fokuserar bättre och därmed förhoppningsvis presterar bättre. 

Min åsikt får stöd av Kang och Zentall (2011). En anledning till varför dessa elever presterar 

bättre i matematik med hjälp av verktyget anser jag kan vara att i exempelvis geometri ingår 

mycket arbete med olika figurer som eleverna kan ta på, flytta på och så vidare om de 

använder sig av interaktiv teknik. I många andra områden i matematiken fokuseras det mest 

på att bara räkna men i geometrin finns det andra element som möjligtvis gynnar elever med 

ADHD bättre jämfört med elever utan ADHD. 
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7. Slutsats 

Baserat på diskussionen och resultatet kan vi dra vissa slutsatser utifrån de frågeställningar 

som studien utgår ifrån. Den första slutsatsen är att utvecklingen går framåt, främst gällande 

programvaror till interaktiva skrivtavlor. Nya program kommer till och gamla program 

uppdateras. Dessa uppdateringar kan innebära en mer användarvänlig variant av programmen, 

eller att fler områden inom matematik går att undervisa med den interaktiva tekniken. 

Dessutom finns det spel som går att använda i undervisning med interaktiv teknik. Några av 

dessa spel är specifikt utvecklade för matematikundervisningen, men forskningslitteraturen i 

min studie visar att det bör utvecklas fler spel. Det kan vara viktigt för lärare att hålla sig 

uppdaterade av olika förbättringar i programvaror och se till att dra nytta av dem. Hårdvaran 

har genom åren utvecklats en hel del sedan den interaktiva tekniken presenterades för 

skolverksamhet, men under de senaste åren har ingen större utveckling skett gällande den 

interaktiva skrivtavlan. Dock har det tillkommit två typer av interaktiv teknik. Dessa är den 

interaktiva projektorn och ”interactive tabletops”. Den interaktiva projektorn kan vara 

anledningen till att den interaktiva skrivtavlan inte utvecklats speciellt mycket de senaste åren. 

Möjligtvis är det så att tillverkarna har valt att satsa mer på den interaktiva projektorn och 

dess utveckling istället. 

En annan slutsats som går att dra är att lärare behöver mer tid och mer resurser för att kunna 

fortbilda sig inom användningen av interaktiv teknik. Detta gäller både den allmänna 

utbildningen men framför allt specifikt för deras ämne/-n. Min studie visar att om det är brist 

på utbildning för lärarna kan det bidra till att bruket av tekniken exempelvis saknar kvalité 

eller används på ett olämpligt sätt. Detta kan ge negativa konsekvenser för eleverna. Genom 

utbildning måste även lärare upplysas om den tillgång till material som finns på internet. Min 

studie visar att det finns enorma mängder med material att använda, både för den vana 

användaren men framför allt den ovana.  

Ytterligare en slutsats som går att dra är att många lärare som använder interaktiv teknik, 

främst interaktiva skrivtavlor, fortfarande använder sig av program som de är bekanta med 

och känner sig mer bekväma i att använda. Lärare måste få kunskap och vetskap om alla 

tillgängliga programvaror som finns och lära sig att utnyttja dessa i sin undervisning. 

Dessutom måste lärare använda sig mer av de funktioner som finns tillgängliga till 

exempelvis en interaktiv skrivtavla. Dessa funktioner innefattar bland annat användningen av 

mallar, skapandet av mallar eller användningen av tillvalsutrustningar som finns tillgängliga 

för tekniken. Studien visar dessutom att internet är det som lärare använder sig minst utav, 

trots att det finns mängder med material som går att använda på olika webbsidor. Återigen 

handlar det om att lärare måste få mer utbildning för att kunna utnyttja den fulla potentialen 

hos den interaktiva tekniken. 

Nästa slutsats handlar om strukturen av lektionerna med interaktiva teknik. Precis som med 

traditionell undervisning är det viktigt att ha uppsatta mål för varje lektion. Det kan innebära 

att eleverna efter lektionens slut ska kunna ett antal begrepp som ingår i ett specifikt område i 

matematiken. Med interaktiv teknik i undervisningen slipper man ofta även de kortare 

pauserna som uppstår vid traditionell undervisning. Dock kan det ibland vara bra med kortare 

pauser även när man använder sig av interaktiv teknik i undervisningen. Det gör att eleverna 

kan ta till sig och reflektera över den informationen som de fått av läraren så långt. 
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En sista slutsats som går att dra är att den interaktiva tekniken har visats kunna gynna elever 

med särskilda behov. Exakt vilka behov går inte att konstatera, men några av dem är 

presenterade i studien. Bland annat presenteras betydelsen av de visuella egenskaperna hos 

interaktiv teknik för elever med hörselnedsättning. Elever med hörselnedsättning kan inte ta 

till sig information verbalt från läraren utan behöver göra det visuellt. En annan egenskap som 

interaktiv teknik har som kan gynna elever med särskilda behov är ”drag and drop”. 

Egenskapen gör det möjligt för eleverna att flytta matematiska objekt, exempelvis 

geometriska figurer eller grafer. I min studie presenteras att egenskapen gynnar elever med 

ADHD i området geometri. Forskningslitteraturen i min studie visar att funktionaliteten och 

egenskaperna hos interaktiv teknik kan bidra till en bättre inlärning för elevgrupper med 

särskilda behov. Utifrån mitt resultat och min diskussion går det dock bara att konstatera att 

tekniken fungerar för olika typer av elevgrupper, med det går inte att säga om tekniken lämpar 

sig mer för specifika elevgrupper gällande deras inlärning.  
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Bild 1. Bilden presenterar 

två fall för hur det kan se 

ut på en interaktiv 

skrivtavla när läraren 

använder sig av 

responssystem. Hämtad 

från Gustafsson (2010, s. 

51) 

Bild 2. På bilden ser 

vi hur lärare och elev 

samarbetar med den 

interaktiva 

projektorn. Hämtad 

från Gustafsson 

(2009a, s. 43) 


