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1 Inledning 

Sedan 70-talet har vårt samhälle präglats av en framtidstro på IT1

Den interaktiva skrivtavlan är en tryckkänslig skrivtavla som kopplas ihop en med en dator och en projek-

tor, där projektorn projicerar det dataskärmen visar. Tekniken har funnits tillgänglig i ett par decennier 

men först nu under de senaste åren har ett stort intresse väckts. Fler och fler skolor satsar på den nya tek-

niken i hopp om att IT denna gång skall bli möjlig att integreras i undervisningen som ett hjälpmedel som 

effektiviserar och förbättrar. Efter TIMSS

. Vi har haft enorma förhoppningar på 

att IT ska förvandla både vårt samhälle och den svenska skolans undervisning. IT-projekt har avlöst var-

andra utan att det förväntande genombrottet har ägt rum. IT–tekniken har i stället tagit små stapplande 

steg fram och tillbaka genom åren och kan idag hittas i klassrummens mörkaste vrå eller framför varje 

elevs näsa i form av elevdatorer. Integreringen av IT har gått olika långt i Sveriges skolor, det kan vara stor 

skillnad mellan kommuner och även mellan olika lärare på samma skola.  

2

Då många av Jönköpings kommunala grund- och gymnasieskolor investerar i dessa interaktiva skrivtavlor 

är det därför av intresse att ta del av lärares erfarenheter från att använda tavlan i matematikundervisning-

en. Har utvecklingen av IT-hjälpmedel gått så långt att de kan integreras i undervisningen? Kan interaktiva 

skrivtavlor vara något att räkna med eller kommer de att sluta som ytterligare ett försök att integrera IT i 

skolan utan större framgång.  

–undersökningen 2007, vilken visade på dalande kunskaper i 

matematik, gjordes på begäran av regeringen Matematiksatsningen 2009–2011 (Utbildningsdepartementet, 

2009). I den satsningen har vissa pengar gått till teknisk utrustning i form av bland annat interaktiva skriv-

tavlor.  

Denna studie har sammanställt erfarenheter av möjligheter och fallgropar som matematiklärare på gymna-

siet i Jönköpings närområde har gett uttryck för då det gäller användandet av interaktiva skrivtavlor. 

  

                                                      

1 Informationsteknik 
2 TIMSS 2007 – Trends in International Mathematics and Science Study 
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2 Syfte och frågeställning 

Vårt syfte med denna studie är att undersöka positiva och negativa erfarenheter av lärares användande av 

interaktiva skrivtavlor i matematikundervisningen på gymnasiet i Jönköping med omnejd. Vi ville besvara 

följande frågeställning: Vilka erfarenheter har lärare av att använda de interaktiva skrivtavlorna i matema-

tikundervisningen på gymnasieskolor i Jönköpings och Vaggeryds kommun? 
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3 Bakgrund 

3.1 Matematik och lärande 

Den viktigaste frågan inom all pedagogisk verksamhet är kanske hur en elev lär sig. Då skolans syn på lä-

rande har varierat under årens lopp, har detta också i olika mån påverkat både lärarens uppdrag och sätt 

att lära ut.  

Under den första halvan av 1900-talet var den vanligaste kunskapssynen positivismen. Hyldgaard (2008) 

menar att positivismen förklarade kunskap som objektiva sanningar vilka är oberoende av vem som inne-

har kunskapen. Barnen sågs som blanka pappersark eller tomma kärl som skulle fyllas med kunskap. Lära-

ren hade som uppdrag att förmedla kunskapen till eleverna genom sin lärarcentrerade undervisning. Lö-

wing (2004) berättar att undervisningen bestod av tre delar där den första delen var att förhöra läxan. Efter 

läxförhöret följde lärarens föreläsningslika genomgång av det nya lärostoffet. När läraren var färdig med 

genomgången var det dags för eleverna att jobba enskilt med sina räkneuppgifter. Dessa räkneuppgifter 

var av samma karaktär som genomgången just behandlat.  

Löwing (2004) förklarar att det i 1962 års skolreform uttrycktes tydligt att undervisningen skulle vara mer 

elevcentrerad och individanpassad. Självverksamhet skulle nu vara det viktigaste undervisningssättet. På 

grund av tydliga svårigheter med just individanpassningen kom läraren att ta hjälp av självinstruerande 

undervisningsmaterial och undervisningsteknologi. Detta blev dock snarare ett steg åt fel håll då undervis-

ningen blev mindre inriktad på förståelse.  

På 70-talet började kunskapsbegreppet att ifrågasättas. Detta ledde också till en viktig diskussion runt vilka 

undervisningsformer som var mest effektiv. Lärande kom allt mer att ses utifrån perspektiv där eleven var 

aktiv i sitt lärande. Två av de kanske mest inflytelserika personerna inom pedagogiken under denna tid var 

Jean Piaget och Lev Vygotskij. 

Jean Piaget ansåg att man inte kunde se barnet som en passiv mottagare av kunskap. Han menar att barnet 

själv upptäcker eller skapar sin kunskap. Den kunskap barnet upptäcker katalogiseras enligt de tankemöns-

ter som barnet redan har. För den kunskap barnet inte kan arkivera i befintliga tankemönster får den byg-

ga nya strukturer. Enligt Piaget lär sig barn bäst tillsammans med andra barn och han förordade att barn 

skulle arbeta tillsammans i högre grad än tillsammans med läraren. Piaget skiljde också noggrant på be-

greppen utveckling och lärande och föreslog olika utvecklingsstadier. Först när barnet blivit en tonåring har 

han nått det stadie där han kan använda abstrakta tankeoperationer och regelsystem utan någon anknyt-

ning till verkliga objekt. Enligt Piaget har inte läraren någon central roll i barnets lärande eftersom all kun-

skap åstadkoms av barnets egna erfarenheter (Egidius, 2003). 

Lev Vygotskijs tankar om lärande är delvis influerade av Piaget. Vygotskij vill dock se lärandet utifrån nå-

got han kallar ett sociokulturellt perspektiv. Den sociokulturella teorin utgår från att barn lär sig i sociala 
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sammanhang med hjälp av andra mer kunniga individer, till exempel vänner, föräldrar eller lärare. Läraren 

får inom den sociokulturella teorin en central roll i ett barns lärande, i motsats till vad Piaget ansåg. 

Ett av de viktigaste begreppen inom Vygotskijs syn på lärande är den nära utvecklingszonen, (Zone of proxi-

mal development) vilket kan beskrivas som ett område av kunskap eller en utvecklingsnivå som ligger 

strax bortom det som eleven redan behärskar själv. Det är där, menar Vygotskij, man som lärare ska för-

söka stötta och guida eleven i hennes problemlösningsprocess. Lärarens profession består då i att handle-

da elever på en individuell nivå för att nå en djupare förståelse. Detta sker delvis genom att se till att ele-

ven befinner sig i den nära utvecklingszonen. I en matematiksituation kan detta innebära att man ser till att 

eleven inte bara jobbar med problem som hon kan lösa på rutin. Eleven ska dock inte heller arbeta med 

problem som ligger för långt utanför elevens förståelse. Eleven motiveras då att utvecklas genom att till-

sammans med hennes lärare lösa problem hon inte kunnat lösa själv (Egidius, 2003).  

Säljö (2000) förespråkar ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Han förklarar lärande som förmågan att 

ta till vara på erfarenheter och att ta dem med oss till framtida sammanhang. Tack vare att människor kan 

använda sig av olika fysiska och mentala verktyg samt har möjlighet att kommunicera kan de bygga upp en 

gemensam kunskap. På så vis kan varje enskild individ slippa att skaffa sig all erfarenhet själv och kan 

dessutom tillgodoräkna sig andras erfarenheter. 

De verktyg Säljö (2000) syftar på kan vara allt som hjälper människor där deras biologi begränsar dem. 

Han menar att språket är det viktigaste verktyget som människor har. Det är med hjälp av språket och 

förmågan att kommunicera som kunskapen går från att vara personliga förstahandserfarenheter till ett 

slags utomkroppsligt bibliotek med erfarenheter som delas av samhället. Verktygen behöver dock inte vara 

av så grundläggande karaktär, utan kan vara vilket fysiskt eller mentalt redskap som helst, så länge det hjäl-

per människor att tolka sin omvärld. Vygotskijs och även Piagets tankar blir väl synliga i LGR 80 när pro-

blemlösningsbegreppet får en stor roll som den huvudsakliga undervisningsmetoden inom matematiken.  

I den senaste läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (LPO 94) 

kan vi läsa följande om skolans uppdrag: 

– Skolans uppdrag är att främja lärande där eleven stimuleras att inhämta kunskap själv. Skapande och lek är 

väsentliga delar i det aktiva lärandet. (LPO 94, Lärarens handbok, s. 36). 

I läroplanen för de frivilliga skolformerna (LPF 94) kan vi läsa att: 

Eleverna ska i skolan få utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta och lösa problem både självständigt 

och tillsammans med andra (LPF 94, Lärarens handbok, s. 62). 

Vi ser att två av skolans viktigaste styrdokument tydligt ligger i linje med både Piagets och Vygotskijs syn 

på lärande, vilka båda utgår från individanpassade lärandesituationer och problemlösning. Löwings studier 
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från grundskolan visar dock att det i praktiken blir mycket svårt för läraren att hålla undervisningen indi-

vidanpassad när klasserna är stora och inte får delas i nivåanpassade grupper. 

3.2 Tekniska hjälpmedel i matematikundervisningen – historik 

I många år har matematikundervisningen i Sverige och i övriga länder använt sig av olika hjälpmedel för 

att underlätta uträkningar, komma ihåg tal, förstå samband och för att visualisera matematiken. Människan 

strävar efter att på ett allt enklare sätt lösa uppgifter och bli mer effektiv. Detta gäller även inom matema-

tiken. Det enklaste hjälpmedlet som vi har idag är penna och papper (Dahland, 1993). Vi använder dem 

dagligen i matematikundervisningen. De är hjälpmedel för att strukturera upp, minnas vad man tidigare 

gjort och även för att kunna redovisa vad man kommit fram till. Vi ska vidare ta upp de mest använda 

tekniska hjälpmedlen som vi har och har haft genom tiderna. Vi har dock valt att lägga fokus på 1900-

talet. 

Redan i slutet på 1500-talet konstruerade John Napier räknestavar, som med hjälp av logaritmer underlät-

tade den tidens räknearbete. Hans räknestavar ligger till grund för de räknestickor som under lång tid har 

använts som hjälpmedel i både skolor och av yrkesutövare som ingenjörer och ekonomer. Räknestickan 

uppfanns 1851 och användes i svenska skolor fram till och med 1970. Vid denna tid slog den elektroniska 

räknedosan igenom med full kraft och räknestickan fick falla offer för en ny och modernare teknik som 

var enklare att använda (Dahland, 1993).  

I de tidiga skolåren användes den klassiska kulramen för att underlätta arbetet med de fyra räknesätten. 

Under 1950- och 60-talen användes logaritmtabeller vid beräkningar i matematik och naturvetenskap på 

gymnasiet. Ofta fanns dessa logaritmer i gedigna tabellverk och för att kunna utföra dessa beräkningar 

krävdes god vana (Dahland, 1993). 

Miniräknaren har en förhållandevis kort historia i den svenska skolan, den började dock utvecklas långt 

mycket tidigare. Blaise Pascal uppfann additionsmaskinen under 1600-talet vilken sedan Gottfried Will-

helm Liebnitz vidareutvecklade till en multiplikationsmaskin. Många år senare utvecklade Charles Babbage 

den första mekaniska räknemaskinen även av vissa kallad den första datorn. Denna uppfinning är grunden 

till både de datorer och de miniräknare som vi har idag. I början av 70-talet kom räknedosan in i både 

skolvärlden och i samhället i övrigt men först i slutet på 70-talet blev de allmänt använda. Enligt Dahland 

(1993) sågs intågandet av miniräknaren i klassrummet som ett hot av många lärare. Man ville endast att 

elever på vissa stadier skulle få möjlighet att använda dem. 1976 tillsattes ARK-gruppen3

                                                      

3Analys av Räknedosans Konsekvenser 

  och 1977 fick 

miniräknaren användas vid centrala prov. I delar av gruppens resultat beskrivs att vinster kan göras i be-

greppsbildning och i problemlösning men att eleven i och med användningen av miniräknare även utveck-
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lar kreativitet. Kritik har dock riktats och riktas fortfarande mot miniräknaren och man menar att förmå-

gan till överslagsräkning minskar (Dahland, 1993).  

Dahland (1988) skriver att den första grafritande räknedosan kom 1985 och var av märket Casio. I dess 

spår följde många dosor av olika märken, Texas Instrument och Sharp med flera. På 90-talet ökade om-

fattningen av dessa grafritande räknare speciellt på gymnasiets natur - och samhällsvetarprogram. På de 

mer yrkesinriktade programmen användes och används endast de enklare räknedosorna. Till skillnad mot 

den enklare räknedosan har den grafritande mottagits i nästintill bara positiva ordalag. Lärarna såg den 

stora pedagogiska vinsten i att kunna visualisera den teori som de försökte förklara. Eleverna kunde jobba 

på ett mer undersökande sätt, experimentera och generalisera i en större utsträckning. De fick en större 

förståelse för att se samband mellan funktion och graf (Dahland 1998). 

3.2.1 Datorn och IT i skolan 
Under 70-talet började vissa skolor köpa in datorer men den första gången man kunde se en dator i skolan 

var redan i mitten på 60-talet. Till en början användes de främst till drillövningar, men Ecklesiastikdepar-

tementet4

Sandahal och Unenge (2000) skriver i en rapport att Sveriges skolväsende väntat på att IT ska få sitt ge-

nombrott i skolan. Ur ett citat från rapporten kan man läsa om den starka tro på IT som har präglat den 

svenska skolpolitiken: 

 publicerade en skrift om hur man kunde använda datorn som ett hjälpmedel i undervisningen. 

När sedan samhället runt omkring skolan utvecklades med allt högre fart under 80- och 90-talet kunde 

skolan inte hänga med i utvecklingen (Hylén, 2010).  

Nya tekniska innovationer har genom historien alltid väckt stora förhoppningar - men också skepsis. Datorn är 

inget undantag. Det som är iögonfallande är politikers stora intresse för och starka tro på att datorn skulle vara ett 

viktigt hjälpmedel inom skolan (Sandahl & Unenge, 2000, s. 45). 

Nedan finns är en kort redovisning om vilka de större satsningarna på IT sedan 1970-talet. Vid flera av 

dessa satsningar är det politiska beslut som ligger till grund och inte initiativ från lärare eller elever. Det 

första projektet som startades i Sverige var DIS 1974. Projektet arbetade för att hitta bra användningsom-

råden för datorn i skolan med följande huvudsatsningar: 

• Datalära, en undervisning om datorer och dess användning i samhället. 

• Användning i skolan som ett räknetekniskt hjälpmedel. 

• Utnyttjande av datorer som inlärningshjälpmedel, så kallad datorstödd undervisning. 

                                                      

4 Tidigare utbildningsdepartementet 
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När sedan läroplanen LGR 80 kom innehöll den datalära som ett obligatoriskt ämne. Brist på datorer, er-

farna lärare och fortbildning bidrog till att datorerna mest användes i de naturvetenskapliga kurserna, först 

och främst vid programmering (Hylén, 2010). 

1982 beställde en grupp från utbildningsdepartementet en dator som var speciellt inriktad mot skolan. 

Den kom att kallas COMPIS5

Ytterligare ett projekt värt att nämna är DOS-projektet, Datorn och skolan, som startade 1988 med beslut 

från riksdagen. Denna gång låg tyngden på användandet av datorn som ett pedagogiskt hjälpmedel och var 

ett försök till att hänga med det övriga samhället i datorutvecklingen (Hylén, 2010). DOS-projektet var ett 

av flera projekt som utvärderas av Riis(1991). Utvärderingen kritiserade det faktum att det i huvudsak var 

politiker som drev utvecklingen av IT-integrering och inte personal på skolan, ett så kallat top-down-tänk. 

Enligt Riis(1991) hade staten satsat upp emot en miljard kr på 80-talets IT-satsningar utan att egentligen få 

något större utbyte. 

. COMPIS-projektet kom att bli ett kortvarigt projekt som aldrig blev någon 

succé, snarare tvärtom. Då de endast såldes till skolan blev försäljningen svag och efter 4 år lades projektet 

ned (Hylén, 2010). 

Under tidigt 90-tal när Sveriges ekonomi var svag blev man tvungen att sparsamt använda de pengar som 

fanns. I mitten på 1990-talet introducerades internet för allmänheten, kommunaliseringen av skolan var ett 

faktum och lokala projekt uppmuntrades. På statlig nivå arbetade man med något som kom att kallas 

Skoldatanätet, en tjänst på Internet där skolor kunde ta del av länkar, e-postadresser och tips på hur man 

på ett pedagogiskt sätt kunde använda Internet i skolan. Detta lågbudgetprojekt blev med åren lyckat och 

först nu kunde man se ett alternativ till de tidigare top-down-projekten (Hylén, 2010).  

1999 startade den största IT-satsningen i den svenska skolan, ITIS, IT I Skolan. Det var ett fyraårigt pro-

jekt i vilket staten satsade 1,7 miljarder kr. I satsningen ingick en kompetensutveckling för 75 000 lärare, 

en dator per lärare, tillgång till e-postadresser till alla deltagande lärare och en förbättrad tillgänglighet mot 

internet för Sveriges skolor. I själva genomförandet låg stort fokus på arbetslaget, dess organisation och 

arbetsinsats i projektet. I utvärderingen av ITIS, utarbetad av C. Chaib, M. Chaib och Ludvigsson (2004), 

kan man läsa om många av de erfarenheter och reflektioner lärare har dragit efter detta projekt. Lärarna 

menar att de fått chans att lära sig på egen hand tack vare tillgängligheten av datorer medan andra menar 

att de hade behövt en mer planerad utbildning. En lärare berättade: 

Lärarna har ännu inte hittat den plats IT ska ha för att kunna bli en bra och utvecklande del av det pedagogiska arbetet 

(Chaib et al., 2004, s. 106). 

Av utvärderingen att döma var satsningen lyckad och en förändring hade skett inom det administrativa 

arbetet samt till viss del i det pedagogiska.  
                                                      

5 COMPuter I Skolan. 
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KK-stiftelsen bildades av regeringen 1994. Den stod för kunskaps- och kompetensutveckling vars uppgift 

var att stärka Sveriges konkurrenskraft genom en ökad IT-användning. De satsade pengar på lokalt enga-

gemang och läromedel. KK-stiftelsen kom sedan att stödfinansiera ITiS-projektet. Även KK-stiftelsen 

präglades av den enorma tro på IT som många andra projekt tidigare haft. De hade fram till början på 

2000 talet satsat ca 500 miljoner kr (Hylen, 2010.) 

Allt sedan 70-talet då datorn och begreppet informationsteknologi kom på tal har det funnits förväntning-

ar och förhoppningar på att IT ska förändra vårt samhälle. När ett flertal börsnoterade IT-företag gick i 

konkurs i samband med millennieskiftet och den så kallade IT-bubblan sprack tappade gemene man den-

na förhoppning och tro på IT. Man såg inte längre IT som det hjälpmedel som skulle reformera vårt sam-

hälle till det bättre. När IT-bubblan sprack tappade även den svenska skolpolitiken intresse för IT-

satsningar. Flera försök med nya IT-satsningar har gjorts men landets beslutsfattare har inte tagit några 

större initiativ. Det enda som hänt sedan ITiS är genomförandet av den fortbildning för lärare som kallas 

PIM6

3.2.2 Nu revolutionerar IT återigen skolan - den interaktiva skrivtavlan gör entré 

 vars syfte är att främja användning och utveckling av informationsteknik (Hylén, 2010). 

Det Amerikanska företaget Smarttech som grundades1987 skriver i deras företagshistorik (Smarttech, 

2010) om deras dröm  om en interaktiv skrivtavla. Fem år efter företagets grundande hade de förverkligat 

drömmen och de första IST7

med och utan tekniska hjälpmedel med omdöme kunna tillämpa sina kunskaper i olika former av numerisk räk-

ning med anknytning till vardagsliv och studieinriktning ( Skolverket, 2000). 

 gick att köpa med namnet Smartboard. Affärerna gick dåligt fram till sent 

90-tal, först då, när bredband blev vanligt, kunde skolor och företag se vilka möjligheter tavlan förde med 

sig. Affärerna började ta fart och 2001 fick Smarttech en brittisk konkurrent, Promethean, som hade tagit 

fram tavlan Activboard. Enligt företaget (Promothean, 2010) installerade de sin första tavla 2001 i en brit-

tisk skola. Dessa två företag är de två världsledande idag men det finns ytterligare några modeller. Storbri-

tannien gjorde 2003 en väldig satsning på att införa dessa tavlor i alla klassrum på skolan F-6. Sedan dess 

har även senare stadier hakat på och idag är Storbritannien ett föregångsland vad det gäller IST. Sverige 

har i år, 2010, ca 6000 tavlor över landet och fler är på väg (Netsmart, 2009a). I de svenska styrdokumen-

tet kan man se att IST skulle kunna vara lämpligt att använda. Ur kursplanen i Matematik A kan vi läsa ut 

att eleven skall: 

ha vana att vid problemlösning använda dator och grafritande räknare för att utföra beräkningar och åskådliggöra 

grafer och diagram (Skolverket, 2000). 

 

                                                      

6 Praktisk IT- och mediekunskap. 
7 I denna uppsats kommer IST vara en förkortning för interaktiv skrivtavla.  
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3.2.3 Vad är då en interaktiv skrivtavla? 
IST består i princip av tre delar; en projektor, en dator och en tryckkänslig tavla/whiteboard. Den tryck-

känsliga tavlan kan styra datorns pekare och tangentbord. Det man skriver, ritar eller markerar på tavlan 

registreras i datorn vars skärmbild projektorn sedan projicerar på tavlan. Alla tre delarna är sammankopp-

lade (Becta, 2003). Projektorn tillåter läraren att visa innehållet på sin datorskärm för en större publik, me-

dan tavlan styr datorns pekare och tangentbord. Man kan exempelvis gå till en hemsida för att visa en il-

lustration som man sedan kan rita eller skriva på för att förtydliga och förklara. Med den interaktiva skriv-

tavlan levereras också en programvara anpassad till undervisning innehållande olika bibliotek med applika-

tioner indelade efter ämne. 

3.3 Tidigare Forskning 

3.3.1 Varför IST i skolan 
Att köpa in kartor, kurslitteratur, stordiaprojektor eller bild på periodiska systemet kostar mycket pengar 

för en skola. Med en IST i klassrummet kan man ersätta dessa kostnader med ett enda hjälpmedel. Man 

kan projicera en jordglob via kartapplikationer, man kan visa periodiska systemet och man kan använda sig 

av digital kurslitteratur i exempelvis matematik. (J. Kohlin, personlig kommunikation 25/08/10). I följan-

de del ska vi försöka sammanställa vad tidigare forskning säger om positiva och negativa konsekvenser av 

ett användande av IST i skolan.  

Becta (2003) sammanfattar de fördelar med interaktiva skrivtavlor de kan hitta. När det gäller lärare näm-

ner de tre olika funktioner hos IST som är speciellt positiva: 

• Möjligheten att spara och skriva ut det man skrivit på tavlan. 
• Möjligheten att dela och återanvända redan framarbetat material. 
• Möjligheten att rita på och använda webbaserat material.  

För elever nämner samma undersökning följande fördelar: 

• Möjligheten att variera undervisningen underlättar elevers olika lärstilar. 
• Elever behöver inte anteckna vilket kan leda till att de lyssnar bättre. 
• Större möjligheter att samarbeta och laborera vid tavlan vilket utvecklar elevers sociala förmåga.  

De skriver också att elever klarar av att ta in mer komplexa genomgångar som ett resultat av de tydliga 

presentationer man kan göra med tavlan. 

Enligt General Teaching Council for England (2008) uppkom betydligt fler öppna frågor i ett IST-utrustat 

klassrum än i ett klassrum utan IST. Dessutom blev eleverna mer benägna att svara på frågor. Tavlan tillät 

läraren att vara mer öppen för diskussion och öppnade upp för eleverna att delta i lektionen. Det man 

dock kunde se var att elevsvaren blev kortare och mindre detaljerade.  IST-lektioner hade ett högre tempo 



 

10 

 

men lektionen kunde upplevas som mer avhuggen. Rapporten visar även att det tar lång tid att effektivt 

integrera IST till att bli en naturlig del av undervisningen. Först efter 2 år kunde man se skillnader, exem-

pelvis ställde läraren fler fördjupande följdfrågor. Det var först då som läraren hade självförtroendet att 

lämna tavlan och den planering som hörde lektionen till. Becta (2004) är av samma åsikt som General Te-

aching Council for England (2008) och beskriver den snabba responsen som mycket positiv. Författarna 

liknar situationen vid en trial and error-situation. En elev eller lärare testar och får genast ett resultat. Ele-

verna och läraren kan då resonera kring frågor som: Vad händer om jag gör så här? och liknande. Detta i sig 

leder ofta till diskussion och ett samarbete i klassrummet. Effektivt användande av IT i skolan (Myndighe-

ten för skolutveckling, 2007) tar upp att tavlan fungerar som bäst som en del i arbetet med helklass, och 

de menar att de utbildningsmässiga fördelarna är många.  

Det finns dock vissa risker med tavlans alla möjligheter. John Hansson på Specialpedagogiska skolmyn-

digheten säger följande i en intervju av Pålsson (2010):  

När tavlan används för att undervisa en hel klass kan eleverna förvandlas till passiva åskådare om inte läraren 

tänker på detta i förhand. Därför gäller det att se till att eleverna engageras i undervisningen och att de laborativa 

och audiovisuella möjligheterna verkligen utnyttjas (Pålsson, 2010). 

Läraren måste släppa in eleverna i lektionen och inte bli för instängd i sitt eget material. Lektionen får inte 

förvandlas till en föreläsning med läraren i centrum utan fokus måste ligga hos eleverna.  

I en studie publicerad i Skolportens artikelserie (Christiansen, Johansson, Lindberg, Nordling, Oliveras & 

Pillola, 2010) om problem och möjligheter med interaktiva skrivtavlor, gjord på Carlssons skola, lyfts både 

negativa och positiva aspekter fram. Många lärare har genom intervjuer och enkäter berättat att de upple-

ver att tiden inte räcker till för att vare sig lära sig IST:n eller planera lektioner för den. Tidsbristen blir ett 

problem, vilket leder till att många inte använder tavlan. Har man dock lagt ner mycket tid i en initialfas 

finns det stora vinster att göra senare då man kan återanvända materialet. Enligt denna studie vill läraren 

gärna använda tavlan till allt och det blir då för mycket. Christiansen et al. (2010) menar att tavlan endast 

skall ses som ett hjälpmedel bland andra och ska bara användas till de ändamål där den som bäst behövs. 

De menar också att interaktionen med tavlan känns något klumpig då tavlan upplevs som lite seg, man 

måste hålla pennan på rätt sätt och med rätt tryck. Trots alla fördelar med tavlan har Moss, Jewitt, Levaãic, 

Armstrong, Cardini och Castle (2007) i sin undersökning i 32 skolor i London inte sett med att hitta ett 

samband mellan förbättrat lärande hos eleven och införandet av interaktiva skrivtavlor.  

3.3.2 Hur använder lärare IST 
Hur den interaktiva skrivtavlan används är förstås individuellt men man kan ändå se att det finns olika 

kategorier av användningsstilar när det gäller tekniken. Tanner och Jones (2007) menar att den interaktiva 

skrivtavlan bör användas på ett interaktivt sätt som tar till vara på tavlans inbyggda kapacitet att stödja 

experiment. Men de skriver dessutom i sin artikel att införskaffandet av en IST inte automatiskt leder till 
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en mer interaktiv undervisning. De ser en tendens till att läraren inte använder den interaktiva skrivtavlan 

på ett djupt interaktivt sätt utan låter den ofta fungera som ett presentationsverktyg. Läraren kan till ex-

empel låta den fungera som en vanlig whiteboard eller för att visa PowerPoint-presentationer på. Tanner 

och Jones anser att interaktiva skrivtavlor på detta sätt kan bidra till en ännu mer lärarcentrerad undervis-

ning, vilket enligt dem är helt emot den interaktiva skrivtavlans syfte. Anledningen till att undervisningen 

blir mer lärarcentrerad är, enligt författarna, att de inte har blivit tillräckligt förtrogna med tekniken. Lärar-

na lämnar därför mindre utrymme för öppna frågor. Med tiden verkade dock lärarna komma förbi detta 

stadium och kunde använda tavlan på ett friare sätt med fler öppna frågor och en mer flexibel lektions-

struktur.   

Moss et al. (2007) har i sin fallstudie av tre lektioner observerat att lärarna använder IST på olika sätt. Den 

första läraren använde IST:n precis som en vanlig whiteboard. Läraren hade inte förberett några slides på 

IST:n utan skrev på tavlan precis som under en lektion med en vanlig whiteboard. Eleverna uppmanades 

att skriva anteckningar, vilket sågs som en del av pedagogiken. I det andra fallet hade läraren noggrant 

förberett elva olika slides med lektionsmaterial, som han utgick ifrån. Han antecknade bara på några av 

slidesen där han ville förtydliga eller markera något. Den tredje läraren använde bara fyra slides som un-

derlag för diskussion. Läraren befann sig inte vid tavlan utan gick runt i klassrummet med en skrivplatta 

som var trådlöst kopplad till IST:n. Eleverna blev uppmanade till diskussion och att gå fram till tavlan för 

att själva bli mer delaktiga i undervisningen. Moss et al. ser att lärarna i de olika fallen använder IST:ns 

möjligheter i olika grad och på olika sätt, men lägger ingen värdering i de olika lärarnas användande då det 

inte finns något som säger att användningen av fler interaktiva funktioner måste vara bättre för undervis-

ningen.  

Moss et al:s (2007) resultat kan jämföras med de olika nivåer av användande som Glover, Miller, Averis 

och Door (2007) kommer fram till. Författarna delade upp de olika lärarnas undervisningsstilar i tre olika 

nivåbaserade kategorier. De kategorier de kom fram till kan kortfattat beskrivas som. 

• Supported Didactic - Lärare använder IST endast som visuellt hjälpmedel, till exempel om 

hon vill visa animeringar eller annan multimedia. 

• Interactive - I denna fas använder läraren sig av interaktiva inslag. Eleverna får till större del 

använda IST:n för att på olika sätt och med olika sinnen utveckla sina kunskaper.  

• Enhanced interactivity - Läraren är mycket medveten om på vilka sätt tekniken kan hjälpa till 

i elevens lärande och låter även eleverna få lösa uppgifter på tavlan. Läraren försöker i 

denna fas kombinera tekniken med sin övriga undervisning i största möjliga utsträckning. 

Levy (2002) har i en observationsstudie med 17 klassrumsobservationer fördelade på två skolor i Sheffield 

undersökt på vilka sätt läraren har använt IST. Författaren kommer fram till att lärarna använder IST:n på 

i huvudsak 4 olika sätt.  
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• Demonstrationer med hjälp av programvara utvecklad för pedagogik. 

• Presentera och diskutera information och läranderesurser i olika former.  

• Underlätta förklaringar av koncept, modeller och idéer för både lärare och elev. 

•  Göra det möjligt för elever att visa och få feedback på deras arbete.  

(Levy, 2002) 

3.3.3 Hur fungerar IST i matematiken 
Torrf och Tirotta (2010) skriver sammanfattande från ett flertal studier under 2000-talet att elever i ämnen 

som tekniska ämnen och matematik gynnas speciellt i användandet av IST. I matematiken behöver barn 

och ungdomar få saker förklarat för sig på många olika sätt innan de kan förstå ett samband eller problem. 

IST ger lärare möjlighet att på ett snabbt sätt visa ett fenomen ur många olika synvinklar. I Christiansen et 

al:s (2010) studie svarar vissa lärare att det visuella påverkar svaga elever positivt på grund av att de kan se 

vad de pratar om.  

Georgios Theodoridis menar att simuleringar är av stor vikt när det gäller både fysik och matematik. I en 

intervju i IT för pedagoger (Pålsson, 2010) berättar han om hur han försöker variera sin undervisning. 

Han kombinerar teori med upplevelsebaserat lärande. Theodoridis tar upp att det finns många redan fär-

diga lärresurser, som digitala kurser, och simuleringar på nätet, det gäller bara att hitta de rätta. Han trycker 

också på vikten av att kunna stanna upp och förklara simuleringarna, de kan inte stå för sig själva. 

Det handlar om att försöka göra det abstrakta mer konkret, samtidigt som det blir enklare att ge det konkreta ett 

abstrakt och formaliserat uttryck. Båda delarna är lika viktiga och lärarens uppgift är att hjälpa eleverna fram till 

förståelse genom att problematisera, ställa frågor och få igång en resonerande diskussion (Pålsson, 2010).  

Georgis användande av simuleringar är ett sätt att få eleverna att använda fler sinnen och lärosätt. De som 

lär sig bäst visuellt, lär sig just genom att se bilder, diagram och animationer (Wood & Ashfield, 2008).  

Becta (2004) tar upp ett exempel i matematikundervisningen som behandlar vinklar. När elever skall förstå 

vinklars bevarande vid förlängning och förstoring av vinkelbenen kommer tavlan väl till pass. Då kan man 

förlänga benen interaktivt genom att dra i dem och, med hjälp av en illustration av vinkeln, visa hur den 

bevaras. Detta kan tyckas vara ett enkelt exempel men det kan ändå visa på en användbar funktion hos 

IST:n.  

Gustafson (2009a, 2009b) har i en tvådelad artikel beskrivit hur matematiklärare använder sig av IST i sin 

undervisning. Både lärare och elever upplevde att tempot på matematiklektionerna blev högre i och med 

användandet. Lärare hade förberett och planerat lektionerna i förväg på datorn. De väl förberedda lek-

tionsmomenten bidrog till elevernas uppfattning av ett högt tempo. Då mycket är förberett kan eleverna 

lättare delta i diskussionen och i det resterande arbetet. Även kommunikation i matematiken fick en större 

plats på de skolor som Gustafsson tar upp. Eleverna kunde med hjälp av IST förklara och redovisa upp-
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gifter på ett tydligare sätt, både i kommunikationen mellan elev och lärare och mellan elever. Här förut-

sätts att även eleven behärskar tavlan, vilket kan ta tid, och ibland fördröja och sakta ner tempot på lektio-

nerna. I artikeln nämns också den laborativa undervisning som kan genomföras med tavlan, där elever får 

testa sig fram och undersöka matematiken praktiskt. Detta ledde till en högre motivation och en mer posi-

tiv attityd till matematik.  

Under maj månad 2007 åkte en delegation från Myndigheten för skolutveckling till England för att ta del 

av erfarenheter från deras nationella matematiksatsning på just IST. Skolverket (2008) förklarar att det de 

tog med sig hem därifrån var en mycket positiv inställning till tavlan och insikten att ett långsiktigt tänkan-

de är en mycket viktig faktor då matematiksatsningar ska göras på lokal nivå i kommuner. Två år senare 

satsade regeringen 87 miljoner kr på matematikundervisning under budgetåret 2009. Dessa pengar kom att 

delas ut till lokala projekt, varvid många satsade pengar på att införa IST som ett medel till en förbättrad 

matematikundervisning. Resan till England kan ha varit en orsak till att mycket pengar delats ut till teknis-

ka hjälpmedel i de lokala projekten. I ett utdrag från ett regeringsbeslut rörande utvecklingssatser i mate-

matik kan vi läsa följande: 

Regeringens aviserade statsbidrag för utveckling av matematikundervisningen syftar till att stimulera till och stärka 

skolornas egna utvecklingsarbete med att höja kvaliteten i undervisningen (Utbildningsdepartementet, 2009, s. 3).  

3.3.4 Förutsättningar för en lyckad integrering av IST 
Den kanske viktigaste förutsättningen för att en IT-satsning ska fungera är utbildning av personalen. Detta 

gäller inte minst när en skola ska introducera IST för de undervisande lärarna.  

I en svensk webbenkät som genomfördes av företaget Netsmart (2009b) fick lärare svara på olika frågor 

om interaktiva skrivtavlor. På frågan om de hade fått tillräckligt med utbildning för att använda tekniken 

svarade 48 % att de hade fått för lite utbildning. (På denna fråga var det 98 respondenter). 

I en fallstudie genomförd av Slay, Siebörger och Hodgkinson-Williams (2008) undersöktes tre Sydafri-

kanska skolor, där lärarna har fått använda interaktiva skrivtavlor. Lärare och elever har därefter fått ge 

uttryck för sina erfarenheter från undervisning med interaktiva skrivtavlor. Resultaten i studien visade att 

även om tekniken var bra, fanns det en stor begränsning i lärarnas förmåga att använda den på grund av 

sina begränsade IKT8

Tanner och Jones (2007)har också insett vikten av att utbilda lärare i tekniken och skriver att den omställ-

ning som följer på införandet av interaktiva skrivtavlor inte får underskattas. Det krävs mycket undervis-

-kunskaper. I Slay et al:s undersökning kan man se att tekniken kan bli ett störande 

moment om inte lärarna kan hantera tekniken väl, något som kan inverka mycket negativt på elevers lä-

rande. Författarna till artikeln varnar därför för att tvinga på lärare tekniken, och föreslår att lärare själva 

ska få välja vilken teknik de vill använda sig av för att stödja undervisningen.   

                                                      

8 Informations- och kommunikationsteknik. 
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ning, träning och eget experimenterande innan man som lärare känner att man behärskar tekniken och kan 

genomföra lektioner friare och kan frångå den strikta planeringen. 

Armstrong, Barnes, Sutherland, Currran, Mills och Thompson (2005) förklarar att en viktig faktor i integ-

rationen av IST är utbildning av lärare. Skolan måste därför träna och fortbilda lärarna i deras användning 

av den interaktiva skrivtavlan och hjälpa dem i valet av interaktiv programvara.  

Teachers are critical agents in mediating the software into the subject aims of the lesson and the appropriate use of 

the IWB9

Armstrong et al. är tveksamma till om lärare kommer upptäcka och använda Smartboarden i dess fulla 

potential på egen hand, och trycker därför på träning och möjligheter för läraren att få support.  

 to promote quality interactions and interactivity. Training and ongoing support is required for teachers to 

appropriately use IWBs and to support their selection of appropriate software (Armstrong et al. 2005, s. 468) 

Somyürek, Atasoy och Özdemir (2009) skriver om Turkiets satsning på interaktiva skrivtavlor. De tar i en 

rapport upp resultatet av den stora IT-satsningen. De fann i huvudsak fyra olika anledningar till att sats-

ningen inte blivit så lyckad; brist på adekvat mjukvara, otillräcklig utbildning för lärare, brist på support 

och brist på förberedelse för IKT i skolan. I rapporten har de frågat de lärare som inte använt tavlan, trots 

att de har haft tillgång till den, varför de inte använder den. Lärarna kommer fram till tre orsaker; brist på 

teknisk kompetens (kunskap om hur man använder tavlorna), brist på kunskap om hur man på ett peda-

gogiskt sätt integrerar dem i undervisningen och brist på en generell plan för att använda IST. De menar 

att företagsrepresentanter visade lärarna häftiga funktioner men misslyckades med att förstå vad lärarna 

verkligen behövde veta. Många av de turkiska lärarna saknade dessutom mjukvara till IST, ett interaktivt 

läromedel, med både bild, ljud, animationer och presentationer. Detta ledde till att lärarna förlorade intres-

set.  

Miller och Glover (2007) gör en undersökning på sju secondary schools, som till viss del kan anses vara den 

brittiska motsvarigheten till de senare åren i den svenska grundskolan. Författarna kommer fram till att en 

introduktion av IST-tekniken utan lämplig träning för användarna kan resultera i att tavlan inte används i 

sin fulla potential. De menar att det åtminstone krävs en induktionsfas där lärarna kan vänja sig vid tavlor-

na. Författarna menar att det borde finnas ett forum där lärare kan utbyta idéer och hjälpa varandra att 

utvecklas i sitt användande av IST. 

På de skolor som Miller och Glover (2007) undersökte var det ofta en eller två lärare som tog till sig tek-

niken med detsamma och lyckades bli duktiga på den. Dessa lärare motiverade och engagerade de andra 

lärarna genom sin entusiastiska inspiration och personliga handledning och blev på så sätt vad Miller och 

Glover kallar för missionärer när det gäller interaktiva skrivtavlor. Enligt Glover och Miller är dessa missio-

närer en nyckel till en väl fungerande integration av de interaktiva skrivtavlorna.  
                                                      

9 Interactive WhiteBoard 
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4 Metod 

4.1 Metodval 

Den metod som vi har valt till vår frågeställning är den så kallade fenomenografin som är utvecklad av 

Marton och Booth (2000). Den fenomenografiska forskningsansatsen är en kvalitativ metod för forskare 

att söka uppfattningar eller åsikter inom ett begränsat område (fenomen). Fenomenografin som begrepp 

infördes på 1980-talet av Ference Marton och har sedan dess kommit att användas som utgångspunkt för 

såväl doktorsavhandlingar som uppsatser. Det är viktigt att förstå att fenomenografiska studier inte söker 

allmänna, generaliserade teorier. Fenomenografin används för att undersöka bredden av åsikter eller upp-

fattningar hos en grupp. Den lägger därför inget värde i hur vanligt förekommande en åsikt är utan kon-

staterar snarare att den finns (Alexandersson, 1994).  

En fenomenografisk studie bygger ofta på att forskaren genomför och transkriberar kvalitativa intervjuer. 

När det gäller kvalitativa intervjuer kan dessa vara mer eller mindre strukturerade beroende på undersök-

ningens inriktning. De vanligaste intervjuformerna inom fenomenografin är ostrukturerade eller semi-

strukturerade intervjuer. Ostrukturerad intervju är den mest öppna formen av intervju där intervjun mer 

liknar ett vanligt samtal mellan intervjuaren och informanten. Bryman (2000) förklarar att det i en  ostruk-

turerad intervju inte finns något manus. Intervjuaren får till stor del utgå från den information hon får från 

informanten under intervjun.  

I den semistrukturerade intervjun kan intervjuaren ha en uppsättning frågor som hon vill ha svar på. Des-

sa frågor behöver dock inte ställas ordagrant eller i en speciell ordning. Dessa båda varianter av kvalitativa 

intervjuer utgår också från att de direkta frågor som ställs är mycket öppna, men även förtydligande frågor 

kan vara nödvändiga för att intervjuaren inte ska missuppfatta informantens åsikt (Bryman, 2000). För att 

genomföra vår fenomenografiska studie valde vi att göra kvalitativa semistrukturerade intervjuer inom 

området. Kvalitativa intervjuer valdes då detta både är den mest använda metoden för datainsamling inom 

fenomenografin och för att det passade väl med vår frågeställning.  

4.2 Urval 

Alexandersson (1994) påpekar att en fenomenografisk studie inte syftar till att skapa en enhetlig och kom-

plett teori, därför finns det inget krav på att urvalet ska vara representativt för en viss grupp. I stället för 

ett statistiskt säkerställt underlag föredras ett strategiskt urval där vi kan förvänta oss den största varia-

tionsbredden i intervjuerna.  

För att maximera variationsbredden hade vi följande önskemål på vår urvalsgrupp: 

• Deltagarna ska ha genomfört undervisning med IST. 

• Det ska finnas variation i ålder hos de olika deltagarna. 
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• Det ska finnas både män och kvinnor bland deltagarna. 

• Det ska finnas lärare som valt att använda tekniken och lärare som valt att sluta använda tekniken. 

Utöver dessa önskemål finns också begränsningar som påverkat hur vår slutliga urvalsgrupp kom att se ut. 

Dessa är: 

• Studien skall vara begränsad till ca 8 matematiklärare på gymnasienivå, då vi ansåg att detta var ett 

maximalt antal i förhållande till studiens tidsmässiga omfattning. 

• Deltagarna ska i första hand arbeta i Jönköping med omnejd, för att geografiskt begränsa oss till 

vårt närområde. 

Då vi sökte lärare som hade erfarenhet av IST-tekniken vände vi oss till Johan Kohlin, IKT-pedagog vid 

Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping som kunde ge oss tips på personer att kontakta. Ut-

ifrån dessa rekommendationer och ovanstående kriterier fick lärare från samtliga gymnasieskolor i Jönkö-

pings kommun förfrågan om att delta i undersökningen. Även samtliga gymnasiefriskolor kontaktades 

men av de som svarade var det ingen skola som hade IST installerad.  

Vi valde ut åtta lärare i åldrarna 31 till 63 år. Av deltagarna var två kvinnor och sex män. Det var 5 som 

använde tavlan regelbundet och 3 som var mindre benägna att använda den. I urvalet fanns det lärare som 

arbetat mellan 8 och 20 år i skolan. Bland de intervjuade lärarna fanns de som undervisade i följande äm-

nen utöver matematik; fysik, kemi, biologi, data och psykologi. Urvalet varierar mellan teknikintresserade 

och mindre teknikintresserade. 

4.3 Genomförande 

Då vi hade beslutat oss för en frågeställning började arbetet med den semistrukturerade intervjuguiden. Vi 

valde att ta med ett visst antal öppna frågor som tillsammans kunde svara på frågeställningen. Till hjälp 

använde vi oss av Bryman (2001) och hans utformande av en intervjuguide. Vi gjorde en första pilotinter-

vju med en lärare som använder IST för att kontrollera att vi fick svar på frågeställningen. Pilotintervjun 

resulterade i ett par nya frågor, några strukna och en tydligare indelning av frågorna under ett par givna 

teman, exempelvis inom vilka områden i matematiken som IST har störst genomslagskraft. Vi lade även 

till en inledning till intervjun där lärarna blev informerade om vår studie, tillfrågade om inspelningsmöjlig-

heterna samt ett par korta frågor om informantens bakgrund för att höja validiteten i studien. 

Sedan påbörjades arbetet med intervjuerna. Under samtliga intervjuer satt vi båda skribenter med. Vi tura-

des om och hjälptes åt att få svar på frågorna, och även fördjupa viktiga beröringspunkter med följdfrågor. 

I början av varje intervju tillfrågades informanterna om möjligheten till att spela in samtalet, i syfte att för-

enkla bearbetning och alla svarade ja. Intention var att få sitta i enskilda rum där vi inte skulle bli störda 

och vid de flesta intervjutillfällena blev så fallet. Samtliga intervjuer ägde rum antingen på den skola där 

informanten arbetade eller i ett grupprum på HLK, med undantag för en telefonintervju. Vid telefoninter-
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vjun var vi båda skribenter sammanlänkade via dator med en informant och även det samtalet spelades in. 

Vi upplevde att det var lite svårare att få en bra personlig kontakt i en telefonintervju jämfört med en di-

rekt intervju, ansikte mot ansikte.   

Varje intervju tog mellan 30 och 45 min och avslutades då vi ställt våra frågor och informantens svar kän-

des mättade, de upprepade vad de tidigare sagt. Varje intervju avslutades med frågan om de ville tillägga 

något mer. Vi upplevde inte att någon av informanterna var stressad eller hade intresse av att skynda på 

intervjun utan den tid som behövdes fanns till förfogande. 

Under arbetet med transkriberingen skrevs hela intervjuer ned ordagrant med undantag för vissa utryck, 

som ehh och öhh. Efter att samtliga intervjuer genomförts och transkriberats var det dags att börja analyse-

ra och tolka insamlad data. Till hjälp användes Alexandersson (1994) och vi skapade vårt eget analysverk-

tyg. Enligt författarna kan man dela in analysen i fyra faser, vilka vi följde, men även utvecklade. Först läs-

te vi båda igenom samtliga intervjuer och markerade det som kunde användas till en resultatdel fram tills 

vi erhållit en helhetsbild av insamlad data. Fokus under denna del låg på att hitta likheter och skillnader 

samt data vilken kunde vara av vikt att delge som ett resultat. Efter dessa markeringar skapades ett antal 

beskrivningskategorier, i vilka kommentarer från de åtta lärarna placerades. Under tiden vi placerade in 

dessa kommentarer och åsikter var vi tvungna att vid ett flertal tillfällen ändra rubrik på beskrivningskate-

gorierna, men också ibland byta plats på åsikter för att nå ett tillfredställande resultat. Det landade till slut i 

nio stycken kategorier och vi upplevde att vi nått informationsmättnad från intervjuerna. Utifrån denna 

sammanställning skrevs en resultatdel med rubriker som utgick från nio olika beskrivningskategorier. 

4.4 Etiska överväganden 

Enligt Bryman (2001) finns det fyra principer som väger extra tungt då man arbetar med och förhåller sig 

till kvantitativa studier; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vad gäller 

informationskravet har vi i början av varje intervju informerat den berörde om syftet med undersökningen 

och att intervjun är på helt frivillig basis. Informanterna lovades inte anonymitet men vi har under arbetets 

gång och även i vår uppsats behandlat de data vi samlat in för att uppnå en hög grad av sekretess. Anled-

ningen till att de inte lovades anonymitet var att antalet användare av IST i matematikundervisningen på 

gymnasieskolorna var så få. Vi kunde därför inte garantera att de ej skulle kunna bli identifierade utifrån 

citat och åsikter. De data vi samlat in användes endast till de ändamål som denna studie syftar till. När vi 

analyserat data tog vi hänsyn till informanternas olika åsikter och försöker framställa dem så objektiv som 

möjligt. 

4.5 Validitet och reliabilitet 

Till skillnad från mer kvantitativa metoder syftar inte en fenomenografisk studie till att söka en allmän 

uppfattning. Tvärtom vill man undersöka bredden av uppfattningar hos informanterna. Självklart påverkar 

detta hur man hanterar studiens giltighet (validitet) och tillförlitlighet (reliabilitet). Validiteten kan i många 
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fall beskrivas som frågan om det jag syftat till att undersöka verkligen blivit undersökt. I en semistrukture-

rad intervju som vår blir validiteten normalt hög. Vi har som intervjuare till stor del undvikit missförstånd 

genom att ställa följdfrågor, förtydliga frågor och omformulera våra frågor. Eftersom vi inte heller har 

förutbestämda kategorier där informanternas svar ska passa in kan vi också till stor del undvika att ställa 

ledande frågor (Bryman, 2001).  

Enligt Bryman (2001) är reliabilitet ett mått på reproducerbarhet och det handlar om huruvida en annan 

forskare skulle få samma resultat om denne undersökte samma sak igen. Ofta använder man detta begrepp 

när man gör kvantitativa studier. Vid fenomenografiska studier behöver vi en lite annorlunda tolkning av 

dessa begrepp.   

Alexandersson (1994) förklarar att man i en fenomenografisk studie måste tolka trovärdighet (reliabilitet), 

giltighet (validitet) och noggrannhet som mått på hur väl vi lyckats fånga informanternas åsikter i våra be-

skrivningskategorier. Med detta menar författarna att en andra analys av materialet, av en annan bedöma-

re, borde resultera i liknande beskrivningskategorier. För att styrka sin fenomenografiska uppsats ska man 

därför ha med relevanta och representativa citat i resultatet. Om vi har lyckats med detta eller inte är där-

för ett ämne vi har anledning att återkomma till i metoddiskussionen. 
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5 Resultat 

5.1 Inledning 

Vi har i vår resultatdel samlat de åsikter som har framkommit av våra åtta intervjuer. De beskrivningskate-

gorier vi funnit har vi namngett och de är: spara och publicera, tekniska begränsningar i hårdvaran, skriv- och rit-

hjälp, förberedelser, erfarenheter av hur man inför IST i skolan, visuell förståelse och interaktiva funktioner, motivation, till 

vilka åldrar riktar sig tavlan? och det flexibla användningsområdet. I den del som nu följer kan du läsa vidare om 

varje beskrivningskategori. 

5.2 Spara och publicera 

IST har en funktion som gör det möjligt att spara det man skriver på tavlan i ett elektroniskt dokument. 

Detta är något som samtliga informanter har diskuterat. Det sparade dokumentet kan sedan skickas vidare 

eller publiceras på ett intranät där eleverna har möjlighet att ladda hem dokumentet. Informanterna tar 

upp att man i mjukvaran kan skriva på olika slides och att man därmed har en möjlighet att gå tillbaka till 

tidigare slides för att repetera det man gjort i början av lektionen. Åsikterna kring den här möjligheten är 

nästan odelat positiva, men med få undantag. Informanterna är dock överens om att funktionen att spara 

anteckningarna från tavlan för de som har läs- och skrivsvårigheter är mycket positiv.  

Lärare 4 menar att det finns en viss risk i att spara anteckningar åt eleverna, då vissa lär sig genom att skri-

va och då de slipper att anteckna får de också svårare att lära sig. Han menar också att eleverna får en in-

ställning där de tror att kunskapen trillar över dem genom att allt finns i elektroniska dokument. Lärare 1 

använder funktionen för att påminna eleverna om vad de gjorde sist. Han låter också sina elever använda 

tavlan genom att bläddra mellan olika slides. I ett citat säger han: 

 ... jag brukar ofta börja lektionerna med, åtminstone ibland, att gå tillbaka till den förra lektionen vi hade och 

titta (Lärare 1). 

Lärare 7 menar att då man ger elever möjligheten att själva bläddra mellan slides kan detta öka elevers för-

ståelse, de hittar själva en lösning i stället för att läraren skall förklara. Det håller även eleverna sysselsatta i 

väntan på hjälp från läraren. Lärare 1 skriver ofta ned läxan till nästa gång i det dokument han publicerar 

på intranätet som en morot för att eleverna ska gå in och kolla. Många elever glömmer att notera läxan, 

och går därför in på intranätet för att kolla vilka uppgifter den bestod i. Lärare 1:s förhoppning är att de 

samtidigt repeterar lektionen.  

Lärare 7 uttrycker att han kan använda de publicerade lektionerna som ett påtryckningsmedel då han ser 

statistik på vilka som hämtat hem dokumentet. Dessa elever kan han hålla ett extra öga på under lektio-

nerna. Han är också försiktig med att anteckna allt på IST, då han tycker att eleverna hänger med bättre i 

genomgångarna om de är tvungna att anteckna vissa delar. Därför skriver han ibland på den vanliga 

whiteboarden. Lärare 5 tar upp fördelarna med sparfunktionen för de elever som är frånvarande. Vissa 
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elever är ofta sjuka eller är på andra uppdrag, exempelvis träningsläger. Hon uttrycker följande på en fråga 

om varför det är en fördel med sparfunktion för elever på idrottsprogrammet: 

För att de är borta på träningsläger, de är borta på tävlingar, då kan de där de är plocka fram, vad gjorde de, eller 

när de kommer hem, vad gjorde de, eller till och med sitta på bussen om man har möjlighet till det ibland, (Lärare 

5). 

Lärare 6 tar steget vidare och diskuterar möjligheten att spela in lektioner, där det som skrivs på tavlan blir 

till film och lärarens tal blir filmens ljud. Nackdelen är dock att utsvävningar och frågor lätt upplevs som 

långsamma då frånvarande elever följer filmen på datorn. Hans idé är att man har en kort inledning i bör-

jan av lektionen då man presenterar området, och sedan får eleverna ställa frågor. En annan fördel som 

delar av den studerade lärargruppen lyfter upp, är att man slipper sudda, det räcker med att man tar en ny 

slide, vilket leder till att eleverna inte tappar fokus när det blir dödtid. Lärare 7 säger: 

… det tar ganska lång tid om man ska hålla på att sudda tavlan jämt och ständigt, den tiden slipper du ju, och 

då tappar du liksom inte flytet i, i genomgången då, för står man och suddar i två, tre minuter, vips så har ju nån 

börjat fundera på något helt annat (Lärare 7). 

5.3 Tekniska begränsningar i hårdvaran 

Det största hindret för att använda IST var för intervjugruppen IST:ns tekniska begränsningar. Flera av de 

intervjuade anser att IST:ns yta är för liten och därför fungerar dåligt när lektionens upplägg kräver att 

man har mycket på tavlan samtidigt. Lärare 2 beskriver tavlans begränsade yta på ett tydligt sätt: 

... säg att du arbetar mycket med nån mindmap eller nånting där du vill snabbt få en överskådlig bild över stora 

saker, då är Smartboard väldigt liten i sitt utrymme så även om du får plats med hur mycket som helst så kan du 

inte se det samtidigt på det här sättet. Och det tycker jag begränsar en lite då (Lärare 2). 

Lärare 4 och 8 ansåg att det fanns en allvarlig nackdel i IST:s begränsade yta när det gällde matematikun-

dervisning. Komplicerade matematiska uppgifter med beräkningar som ofta krävde en hel whiteboards yta 

skulle nu skrivas in på en yta som var avsevärt mindre. Detta löser man genom att skriva på flera olika 

slides vilka man kan bläddra mellan. Enligt lärare 4 och 8 var detta ingen tillfredställande lösning då inte 

hela beräkningen syntes samtidigt. Detta problem har dessutom förvärrats av att IST:n i dessa lärares fall 

blivit placerad rakt framför den befintliga whiteboarden vilket har gjort det svårt för lärarna att använda 

denna. Detta problem anser de dock skulle kunna lösas med att antingen flytta tavlan permanent till ena 

sidan eller att använda någon lösning för att skjuta den i sidled då den inte behövs.  

Ett annat problem med IST:n som fler än hälften av informanterna nämnde var svårigheter att skriva 

snyggt på tavlan. Lärare 8 ansåg att han var tvungen att skriva större för att det skulle bli snyggt. Lärare 4 

och 6 ansåg att den långa responstiden hos tekniken gjorde det svårt att skriva obehindrat och svårt att 
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skriva snyggt. Lärare 2 påpekade att man kan minska linjebredden på pennverktyget så att man kan skriva 

med en tunnare stil.  

Den tid det tar att starta IST är ytterligare ett problem som framkommit då systemet behöver ca 5 - 10 

minuter på sig för att komma igång. Detta blir speciellt besvärligt för lärare som vid vissa tillfällen har 

schemalagda lektioner utan någon paus emellan. Då är det nästintill oundvikligt att starttiden inkräktar på 

lektionstiden. Alternativet är enligt lärare 4 att IST:n alltid är igång.  

Utöver detta är datortekniken en begränsande faktor. Lärare 5 berättar om den period då hon började an-

vända IST. Det var otroligt stressande att den vissa dagar fungerade och andra inte. Andra lärare berättar 

om frustrationen över tillfällen då nätverket ligger nere och man inte kan använda den planering som man 

förväntat sig kunna använda.  

5.4 Skriv- och rithjälp 

Något som kom upp under intervjuerna, vilket också visade sig vara en av de största fördelarna, var IST:s 

möjlighet till att enkelt rita geometriska figurer. Funktionen att tavlan känner igen den text som du skrivit 

för hand är ett annat exempel.  Det finns också digitala matematikverktyg, linjal, passare och gradskiva 

vilka man framförallt kan använda i geometrin. 

Den studerade lärargruppen anser att det blir enklare att rita prydliga och proportionerliga figurer. Flera av 

dem ser den tidsvinst som kan göras då man slipper rita på whiteboarden, speciellt då flera anser sig vara 

svaga på det estetiska området. Lärare 1 och 5 är av denna åsikt men de ser en risk i att det kan gå för fort, 

eleverna hinner inte alltid med att rita av. Lärare 1 brukar rita en figur för hand som eleverna sedan får rita 

av och i de fall då han ska rita många objekt tar han hjälp av IST. Lärare 5 menar att det är viktigt att ele-

verna får tränas i att avbilda geometriska figurer.  

I programvaran Notebook finns ett bibliotek med färdiga figurer. Det kan vara rätblock, cirklar eller färdi-

ga animationer. Flera av lärarna ser att tempot i lektionen ökar då dessa färdiga objekt kan slängas in under 

lektionens gång. De slipper rita exakta koordinatsystem eller enhetscirklar och de kan på ett snabbt sätt se 

hur en funktion i en graf beter sig, då man ändrar funktionsvärdet eller andra förutsättningar. 

Flera av de intervjuade använder de matematiska hjälpmedlen, linjal och gradskiva, och ser det som en 

fördel att kunna ersätta de fysiska tillbehören, vilka ofta kan vara mycket kostsamma, med digitala. Andra 

är av den åsikten att de tycker hjälpmedlen är krångliga och överflödiga och har därför övergett dem. Lära-

re 1 uttrycker sig på följande sätt då det gäller verktyget passaren. 

Gradskiva finns ju också, den har jag ju i och för sig använt någon gång också men passaren, tycker jag sög (Lä-

rare 1). 
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Flera av lärarna önskar att det skulle finnas en större möjlighet till att använda textigenkänningen när man 

skriver matematisk text. Det skulle förenkla och förtydliga innehållet i det sparade dokumentet. Lärare 5 

uttrycker sina erfarenheter av textigenkänning: 

… kan de få det att känna igen mattetext så att det blir snyggt, inte bara vanlig text, för det finns ju litegrann den 

funktionen, så skulle det kunna bli väldigt snyggt när man skriver och så byter det då till typ textat då, om man 

då ska spara ner till eleverna skulle ju vara perfekt alltså, särskilt då som jag har en dålig handstil, skulle ju bli 

överlycklig om det såg snyggt ut. Så det skulle jag tycka var toppen (Lärare 5)!  

5.5 Förberedelser 

När det gäller förberedelser är det många av lärarna som ser stora fördelar med att använda IST. Möjlighe-

ten att på förhand förbereda slides i olika programvaror används av många, även om dessa slides hos vissa 

bara innefattar rubriker medan de hos andra kan vara praktiskt taget färdiga presentationer. Några av lä-

rarna uppfattar det som att de får ett bättre flyt i lektionen då man slipper ägna lika mycket tid åt att skriva 

och rita på tavlan. Andra tycker att det blir ett merarbete då man tvingas förbereda lektionen på ett sätt 

som tar dubbelt så lång tid jämfört med att arbeta utan IST.  

Lärare 3 beskriver sitt användande av IST så här: 

Det jag gör är att jag förbereder lektionerna innan så att de finns som blad till Teamboarden. Exempel och teori 

och så kan man lägga ut så att texterna ligger där från början. Sen fyller man ju på under lektionerna och skriver 

dit och löser uppgifter och så (Lärare 3). 

Lärare 7, som till stor del förbereder sina slides noggrant förklarar att: 

Och fördelen med det som jag ser det är ju att när man gör den här PowerPointen att man tänker igenom alla ex-

empel så att det blir verkligen genomtänkta exempel så man missar inget fall (Lärare 7). 

Samtidigt påpekar både lärare 7 med flera att det finns en risk i att förbereda sig för mycket då undervis-

ningen riskerar att bli mer stelbent och får ett för högt tempo. De anser ändå att man får en bättre tidsför-

delning med hjälp av en väl strukturerad undervisning där genomgången går smidigare och lämnar mer tid 

åt elevernas eget arbete. Lärarna förklarar att det är viktigt att inte undervisningen går för snabbt då ele-

verna måste få en chans att kunna anteckna.  

Vare sig de ser för - eller nackdelar i att kunna hålla ett högre tempo i undervisningen på grund av IST så 

anser flera av våra informanter att det tar för lång tid att förbereda lektionerna med hjälp av IST-tekniken. 

I vissa fall kan man dock ha nytta av dessa förberedelser nästa gång kursen går, men endast under förut-

sättning att läraren i fråga lyckas bli schemalagd i en sal med IST. Blir så inte fallet går de förberedda lek-

tionerna inte att använda. Som ett exempel har vi lärare 2:s svar på frågan om han tjänar tid på att använda 

IST: 
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...i det långa loppet gör jag det, eftersom man kan förbereda och få lektionsupplägg och så vidare, jag kan ju spara 

allting jag har gjort men då gäller det ju att jag hela tiden har tillgång till det för om jag sitter och gör saker i No-

tebook och sen ska jag undervisa i samma kurs nästa år men då fick jag tyvärr inte tillgång till Smartboard så då 

har jag gjort allt det jobbet i onödan (Lärare 2). 

5.6 Erfarenhet av hur man inför IST i skolan 

Sedan ett par år tillbaka har Jönköpings kommun satsat ca 5 miljoner kr på att införskaffa IST till kom-

munens för-, grund- och gymnasieskolor. Vi har genom denna studie fått ta del av erfarenheter, goda som 

dåliga, vilka statuerar exempel på hur man kan föra in IST på skolor. På en av de skolor vi besökt fanns en 

mycket positiv inställning till IST. Personalen hade själva varit med och valt vilken teknik de skulle använ-

da och nästan alla matematiklärarna använda sig mer eller mindre av IST. De hade sina egna fortbildningar 

på ämneskonferenserna, där de delade med sig av sina erfarenheter och nya idéer. Vissa av de matematik-

lärare som hade kommit igång sent i användningen av IST hade till slut känt ett visst tryck från framförallt 

elever att de skulle nyttja tekniken. Denna satsning på IST kan liknas vid någon av de IT-satsningar vi tidi-

gare nämnt i avsnitt 3.2.1. 

Vid besök på en annan skola där IST inte användes i samma utsträckning kunde vi i intervjuer förstå att de 

flesta i kollegiet var relativt negativa till att använda IST. De hade fått ett par tavlor på prov och en kort 

utbildning men de hade inte riktigt fastnat för dem. Senare bestämdes det från högre instans att fler tavlor 

skulle installeras och utan att kollegiet blev tillfrågade satt det helt plötsligt nya tavlor i flera av deras klass-

rum. Lärare 4 uttrycker sin irritation över de nya tavlorna på en fråga om de hade något att säga till om vid 

beslutet: 

Nej det har vi inte. Likadant när den kom i den salen, hade vi ingenting att säga till om heller, att de förstörde en 

tavla till, utan det var bara pang på så var den där (Lärare 4). 

Lärarna uttrycker en känsla av att IST-initiativet inte kommit från dem själva och att de inte heller haft 

något inflytande i beslutet. Det har lett till en negativ inställning och ett motstånd till användandet. De 

känner en press att de ska använda den istället för att de har en valmöjlighet att använda IST. 

Lärare 2 menar att det i vissa fall kan vara så att skolan vill göra en IT-satsning för att locka elever till sko-

lan. Han menar att man satsar stora pengar i att investera i IST men ignorerar det faktum att personalen 

måste vara motiverad och behöver utbildning. Det handlar om att profilera sig. Han säger så här: 

... då vill man visa upp det att här har vi Smartboard eller här är vi framme i tekniken. Det är någonting man 

håller fram. Vi måste locka elever eller locka kunder som vilket annat företag som helst. Skolan är ju på väg där-

åt i rasande takt (Lärare 2). 

Han tycker också att många överdriver effekten av IST, den är inte mer än ett hjälpmedel och att man inte 

tillräckligt undersökt anledningen till att använda IST. Det är fortfarande läraren som utgör grunden i un-
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dervisningen och elevkontakten är det viktigaste. När det gäller utbildning är nästan alla informanter över-

ens om att den är mycket viktig. De menar att ska man satsa pengar på tekniken, måste man även satsa på 

utbildning. Då IST installerades på lärarnas skolor fick de en kort utbildning av det företaget som sålde 

tekniken. Majoriteten av de intervjuade tyckte att denna utbildning var bra men när det gällde matematik-

frågor och goda tillämpningar i matematikundervisningen, framförallt gymnasiematematiken, var den inte 

till någon större hjälp. Under intervjuerna kom det även fram att då kurser utlystes inom IST var även des-

sa till stor del inriktad på högstadiematematik. 

Då lärare 1 började använda tavlan hade han den endast som skrivtavla. När han kände sig bekväm med 

den kom han att använda vissa animationer och applikationer ur Notebook-biblioteket. Han förespråkar 

ett stegrat användande av IST i takt med ökande kunskaper. Lärare 3 upplevde att det inte var svårt att 

komma in i IST utan började använde den som ett hjälpmedel i linje med hennes tidigare syn på undervis-

ning. Lärare 5 hade inget annat val än att använda tavlan då det var det enda som fanns att tillgå, på det 

sättet blev hon bättre och bättre. 

Flera lärare uttrycker sin åsikt om att det krävs mycket kunskap i hur man använder IST för att komma 

över en tröskel innan du kan använda den snabbt och smidigt. IST kräver mycket tid och engagemang, en 

tid som lärare redan vrider och vänder på för att hinna med.  

5.7 Visuell förståelse och interaktiva funktioner 

Några av de vanligaste verktygen som används tillsammans med IST:n och som inte tillhör den medföl-

jande programvaran är grafritande program. Bland dessa var det i första hand två olika program som an-

vändes. Dels GeoGebra - ett gratisprogram skapat av Markus Hohenwarter med vilket man kan rita upp 

grafer över olika funktioner, dels en emulator10

Lärare 5 förklarar att hon tycker att GeoGebra är väldigt bra att använda då hon ska rita grafer av funktio-

ner och titta på olika detaljer av en kurva, exempelvis en tangent. Hon tycker dock att det fungerar dåligt 

ihop med IST:s egen programvara, där graferna från GeoGebra måste importeras som bilder och därför 

förlorar mycket av flexibiliteten.  

  för en grafritande miniräknare (Geogebra, 2010).  

Emulatorer för de grafritande miniräknarna har blivit mycket populära då de hjälper läraren att på ett tyd-

ligt sätt instruera eleverna hur de ska använda deras egna grafritande miniräknare. Lärare 7 förklarar att 

han till viss del använder GeoGebra, även om han tycker att programmet är ”fult” men att han också an-

vänder Texas Instruments miniräknarprogram eftersom eleverna använder TI:s grafritande miniräknare. 

Med hjälp av TI:s programvara tycker han att han lättare kan visa eleverna hur man gör vissa speciella in-

ställningar på elevernas egna miniräknare. En liknande beskrivning får vi av lärare 3 som använder TI:s 

                                                      

10 Det vill säga ett program som ser ut som elevernas egen grafritande miniräknare och där du dessutom kan se 
skärmen i förstoring. 
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programvara för att vägleda sina elever då de ska använda de något mer avancerade funktionerna på mini-

räknaren: 

Lärare 3: ... som miniräknare har vi ju Texas, och de har ju en sån där simulator så man kan ju ta fram en mi-

niräknare på bildskärmen på och trycka på knapparna och så och den funkar precis som deras egen.  

Intervjuaren: Ah just det, och det använder du också med eleverna då eller? 

Lärare 3: Ja, den använder jag för att hjälpa dem att hitta alla bra funktioner. Plus, gånger, minus, delat hittar 

de ju lätt själv men kopplat till grafritaren och så finns det ju väldigt mycket bra funktioner som man behöver hjälp 

att hitta (Lärare 3). 

När det gäller animationer får vi skilja på pedagogiska animationer och dekorativa animationer. De peda-

gogiska animationerna kan liknas vid förklarande figurer eller bilder vilka har som syfte att hjälpa eleverna 

att förstå begrepp. Lärare 8 ser möjligheten till pedagogiska animationer och dess användning ihop med 

IST som en av de största möjligheterna med IST-tekniken.  

Bra grejer, vi har varit inne på flera gånger – Animeringarna, gå in och trycka på vissa, rita och ringa runt och, 

verkligen trycka på det är en bra grej som jag tycker...(Lärare 8). 

De dekorativa animationerna är mer ett hjälpmedel för att göra presentationer av ett material mer spän-

nande eller flashigt som lärarna uttryckte det. Även om dessa animeringar, enligt vissa lärare, kan bidra till 

att eleverna blir intresserade under en period så ser de också en risk i att det gör det svårare för elever att 

fokusera på det som är viktigt.  

Så har du för mycket animeringar och grejer som far omkring så är det det som folk tittar på, så tillslut när man 

sett att det bara blippar överallt å, så blir du bara irriterad på det (Lärare 7). 

5.8 Motivation 

Vi har även undersökt vad dessa matematiklärare har för uppfattning vad gäller IST som motivationshöja-

re i matematiken. Många av de vi intervjuat är av åsikten att elevernas motivation inte förhöjs i någon stör-

re utsträckning. Vissa menar att tavlan till en början kan vara något nytt för eleverna och därför initialt kan 

motivera mer. Dock kan uppmärksamheten förhöjas på sikt och det kan bli ett bättre flyt på lektionerna 

då det ingår fler moment i undervisningen. Lärare 1 använder uttrycket ”trollbinder” vid ett par tillfällen 

när vi pratar om elevmotivationen och vid ett tillfälle säger han så här:  

Helt klart, de är något mer alerta, det händer lite grejer, det går att göra lite grejer...(Lärare 1). 

Lärare 5 nämner att hon använder IST när eleverna tränar på huvudräkning. Hon använder en slumpgene-

rator för att få fram olika räkneuppgifter på IST:n vilket hon motiverar med följande citat: 
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... det är ju roligare än att jag bara säger tolv minus sju i huvudräkning, så det var ju en sån där liten grej (Lärare 

5). 

Hon tar vid flera tillfällen upp att undervisningen blir något roligare, dels för att man kan använda anima-

tioner och tillämpningar och för att man kan variera undervisningen. Hon tror att det både blir roligare för 

henne men även för eleverna. Lärare 7 tycker att inte att motivationen hos eleverna höjs genom använda 

IST, men han ger dem en större chans att klara kursen. Lärare 4 tror att IST kan påverka motivationen på 

ett negativt sätt. Då elever känner att de inte behöver anteckna kan de bli distraherade och göra något an-

nat än att följa med i lektionen. Lärare 4 imiterar en elev: 

”... vi får ändå den filen sen, vi sitter och kastar suddgummi på varandra i stället...”(Lärare 4). 

Lärare 4 menar att om de sitter och anteckningar är chansen större att de är koncentrerade på undervis-

ningen. 

5.9 Till vilka åldrar riktar sig tavlan? 

De olika IST-teknikerna erbjuder stora möjligheter till andra undervisningsformer än den traditionella och 

föreläsningslika undervisningen. I de intervjuer vi har genomfört förklarar lärarna dock att dessa möjlighe-

ter utnyttjas minimalt. De flesta av våra informanter använder i princip IST som en vanlig whiteboard med 

skillnaden att de brukar spara ner lektionsanteckningarna på datorn. Lärare 3 menar att de lite roligare 

funktionerna i IST-tekniken i första hand är riktade mot grundskolan. 

Man kan ju ha lite roligare grejer så, det kanske är mest riktat mot grundskolan, där barnen själva får komma 

fram och dra i olika talflöjder och sådär (Lärare 3). 

Lärare 4 och 8 ställer sig ännu mer kritiska till användandet av IST på gymnasiet. De anser att både mark-

nadsföring och tillämpningar är anpassade för elever på grundskolan. De båda lärarna ifrågasätter om IST 

är lika lämpat för gymnasiet som för grundskolan: 

För när jag har sett på deras, man tittar lite på deras nät, nät och produktkatalog så är det ju väldigt mycket, de 

visar barn i lågstadiet, mellanstadiet. På bilderna som man tittar på är det bara barn i den åldern, så att frågan 

är vilken ålder som man riktar sig till (Lärare 4). 

När det gäller den medföljande programvaran ser lärare 5 stora begränsningar. Hon menar att den pro-

gramvaran hon använder inte är anpassad efter eller färdigutvecklad för en mer komplicerad matematik. 

Hon ser ändå att det finns en stor potential i tekniken.  

... finns jättemycket grejer där man tittar i galleriet som har med mellanstadiet att göra. Men det finns otroligt lite 

för gymnasiematematik och det som är, känns klumpigt och ej genomarbetat (Lärare 5). 
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5.10 Det flexibla användningsområdet 

Det vi kan se som en gemensam tråd i de erfarenheter vi har fångat upp under de åtta intervjuerna är att 

IST i undervisningen innefattar en stor möjlighet till variation. Den tillåter också en lärare att vara spontan 

och flexibel i sin undervisning på samma sätt som den kan vara ett stöd till lärare som vill ha ett genom-

tänkt och planerat lektionsupplägg. Lärare 1 upplever IST som en chans att snabbt haka på elevers frågor, 

exempelvis genom att gå in på Wikipedia för att undersöka frågan, eller att slänga fram ett matematikspel 

som klassen tillsammans spelar på tavlan. Allt detta är integrerat i samma teknik vilket gör att det går fort 

att växla mellan de olika funktionerna. Man kan snabbt undersöka det man gjort tidigare, snabbt söka sva-

ret på en fråga för att sedan snabbt gå tillbaka dit där man var från början. En lärare uttrycker att han vill 

ha lektionen och dess matematikexempel noggrant genomgångna för att undvika onödiga fel. IST tillåter 

båda delarna.  Tidigare har vi nämnt det höjda tempot då det gäller att rita geometriska figurer, föra in ko-

ordinatsystem och att man på sikt kan spara tid då man förbereder lektioner i mjukvara, exempelvis Note-

book.  

Lärare 3 använder inte IST under hela lektionerna utan använder sig av dem under vissa delar, först och 

främst under genomgångsdelen. Att använda tavlan när den passar och undvika tavlan när den inte passar 

är något som varje lärare måste förstå, tavlan är endast ett hjälpmedel. Lärare 5 jobbar på liknande sätt och 

vid ett tillfälle uttalar hon sig så här angående det omväxlande arbetssättet som IST erbjuder: 

… inte bara roligare utan även mer omväxlande, och blir det mer omväxlande så håller de sig vakna och håller de 

sig vakna så lär de sig lite till (Lärare 5). 

Lärare 7 kommer in på metoder när det gäller gruppundervisning kontra individualiserad undervisning och 

är mycket positiv till att använda IST i helgrupp. Han menar att de på sin skola håller ihop sina grupper, 

vilket har lett till goda resultat. Man har stora möjligheter att rotera elever mellan olika grupper och jobba 

laborativt där alla kan vara med. Alla elever är på samma ställe och man kan ha en gemensam genomgång, 

som de sedan kan hämta hem på intranätet. Dessutom har många av informanterna uttryckt hur positivt 

IST kan vara för eleverna med läs - och skrivsvårigheter, ofta då i samband med en mer individualiserad 

undervisning.  

Att många av lärarna ser stora möjligheter med tavlan är tydligt. Vissa utnyttjar den frekvent medan andra 

använder den mindre. De kan alla säga att tavlan, använd på rätt sätt efter varje lärares förutsättningar och 

kunskaper, kan bidra till en mer varierad undervisning. 
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6 Diskussion 

Då vi i denna studie haft en fenomenografisk undersökningsmetod har vi försökt att i vår resultatdel lyfta 

fram alla de åsikter som vi har träffat på. Man kan inte dra alltför långtgående slutsatser av studiens data, 

men avsikten har aldrig varit att återge en generell sanning. Man kan dock göra vissa konstateranden med 

hjälp av de data som samlats in och vi kommer här att presentera dessa tankar och idéer. Vi tänkte börja 

med att ta upp ett exempel på en IT-satsning där vi tycker att en god integrering av IST har skett. 

Lärare 1 och 7 berättar tidigt i intervjuerna att de var med i initialskedet då IST infördes. Deras skola var 

bland de första gymnasieskolorna i kommunen att införa IST och informanterna var själva med och valde 

ut vilken slags tavla de skulle använda, vilket Slay et al. (2008) ser som en mycket viktig del i integreringen 

av IST. Dessa två lärare har med åren blivit goda användare av tavlan och de har fungerat som missionärer 

vid införandet. Dessa två missionärer är nyckeln till integration av IST enligt Miller och Glover (2007). 

Miller och Glover påstår också att det måste finnas ett forum där lärarna får utbyta erfarenheter och idéer 

sinsemellan. På den skolan där lärare 1 och 7:s arbetar kan man också notera att de har matematikkonfe-

renser där sådant utbyte sker. Det är en plats där lärarna får utvecklas och utbildas ytterligare. Dessa fakto-

rer tror vi har varit med och påverkat till en positiv inställning till IST bland både personal och elever. Vi 

fick ett intryck av att det var  lärarna, och inte de beslutsfattande, som drev utvecklingen av IST framåt. 

I kontrast till detta kan vi se lärare 4 och lärare 8 hos vilka inställningen till tavlan blivit negativ, delvis på 

grund av det top - downperspektiv som karaktäriserade skolans införande av IST. Lärarna uttryckte sin 

frustration över att skolledningen, utan att rådfråga berörda lärare, tar ett beslut som till stor del påverkar 

förutsättningarna för hur den enskilde läraren ska bedriva sin undervisning. Det är av två anledningar svårt 

att förstå varför skolledningen inte involverar berörda lärare i dessa beslut. Dels på grund av de stora 

pengar som måste investeras i en IT-satsning och dels på grund av de tidigare negativa erfarenheterna av 

andra IT-satsningar där besluten inte varit förankrade hos skolans personal (Riis, 1991). Man kan jämföra 

det med de tidigare beskrivna IT-satsningarna inom svensk skola, där en allmän övertro på IT har gjort 

att politiker tagit beslut utan lärarkårens inflytande (DIS, DOS och COMPIS [Riis(1991)]). Man kan också 

relatera till Slay et al:s (2008) slutsats är att det kan få en pedagogiskt negativ effekt att tvinga på lärare en 

teknik de inte är beredda att ta till sig, vilket också borde vägas in i fattandet av dessa beslut. Det faktum 

att flera av lärarna antydde att IST-satsningarna på skolorna mer var en marknadsföring än en strävan efter 

bättre lärandesituationer kan vara av vikt. Speciellt med tanke på den tunna utbildningen på tekniken som 

de berörda lärarna har sagt att de blivit erbjudna . 

Lärares inställning till IST bör också ses i ljuset av den utbildning i IST-tekniken som de får genomgå. Fle-

ra av våra källor är tydliga med att aktuell utbildning av lärarna är en av de viktigaste förutsättningarna för 

att införandet av IST ska fungera (Tanner & Jones, 2007; Armstrong et al., 2005; Somyürekt et al., 2009; 

Miller & Glover, 2007). Samtidigt upplever flera av våra informanter att de genomgått för lite utbildning i 

tekniken, något som också är tydligt i den enkät som Netsmart (2009b) genomfört. Delvis kan detta vara 
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av rent ekonomiska skäl från skolans sida men i våra informanters fall kan det också bero på ett begränsat 

utbud av tillgänglig utbildning. En överväldigande del av den utbildning som erbjuds riktar sig mot grund-

skolan. Dessutom ser vi ett problem i att avgöra vad som är relevant kunskap inom ett så föränderligt om-

råde som IKT. Det är praktiskt taget omöjligt för en skola att avgöra vilka digitala kompetenser som är 

värda att investera i, om man ska tänka långsiktigt. Att det hittills inte har funnits passande programvara 

eller utbildningar för gymnasielärare skulle mycket väl kunna bero på att utvecklingen inom området har 

drivits på av de satsningar i Storbritannien som var begränsade till skolåren F-6. En annan teori är att det i 

Sverige lönar sig att i första hand rikta in sig mot grundskolan, då det är en större marknad. Det ligger i 

enligt detta resonemang i IST-användarnas intresse att företagen som håller kurser och utvecklar produk-

terna skulle anpassa sig mer efter gymnasielärares önskemål och behov. Lärarna skulle i detta fall kunna få 

större användning för sina IST:s. Företagen i sin tur får en utökad marknad. 

Den interaktiva skrivtavlan får av namnet en stämpel att vara just interaktiv, något som skulle passa in i 

Piagets tankar om pedagogik där barnet upptäcker sin egen kunskap. I vår studie kan vi dock se att IST får 

en annan funktion. Lärare 5 beskriver ett exempel där hon använder IST för att låta eleverna tränas i hu-

vudräkning genom olika räkneexempel, vilka dyker upp på tavlan. Vi kan där se hur tavlan får en roll i dia-

logen mellan elev och lärare. Tavlan får vara det verktyg som underlättar kommunikationen i det sociokul-

turella lärandet (Säljö, 2007). På samma sätt är funktionen att spara anteckningarna från tavlan ett verktyg 

vilket också följer Säljös teorier om att använda verktyg som underlättar kommunikationen. 

Ur intervjuerna kan vi urskilja en tendens till att tavlan får en mer statisk roll. Lärare 7 uttrycker att då man 

förbereder för mycket kan fokus flyttas från interaktion mellan elever och lärare till en envägskommunika-

tion där läraren håller ett föredrag för eleverna. Detta är helt emot syftet med IST och ett fenomen som vi 

även kan styrka med resultat av tidigare forskning (Moss et al., 2007; Tanner & Jones, 2007). Då undervis-

ningen på gymnasiet tar ytterligare ett steg närmare högskolans föreläsningar kanske inte denna form är av 

ren ondo. Vi har sett att många, både våra informanter och tidigare forskare, är av åsikten att tavlan ska-

pats och anpassats för de tidigare åren i skolan. Gymnasiet kanske inte har rätt förutsättningar att använda 

tavlans interaktiva sidor till fullo, men de kan kanske användas till att effektivisera och underlätta för lära-

ren gällande tid och didaktik. I vår mening behöver inte matematiklärarna på gymnasiet vara rädda för att, 

utöver det sociokulturella lärandet som präglar vår undervisning idag, dras mot ett mer positivistiskt syn-

sätt där läraren får vara förmedlaren av kunskap. Vi har erfarit att användandet av IST på gymnasiet kan 

passa in i Glover et al:s (2007) lägsta kategorier(supported didactic och interactive). Det man i så fall kan 

diskutera är om man nödvändigtvis bör sträva efter att nå det tredje stadiet (enhanced interactivity). Det 

kanske kan vara lika effektivt att befinna sig i det första och andra stadiet som i det tredje. 

Vi har både träffat lärare vilka har en positiv inställning till IST och de med en negativ. Vi har också stött 

på många åsikter om de tekniska begränsningar som användandet av tavlan kan innebära. De tycker den är 

svår att skriva på, den är för liten, programvaran är inte väl anpassad till högre matematik eller att det tar 
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för lång tid att starta tavlan. Enligt vissa av lärarna kommer inte heller elevmotivationen att höjas på sikt. 

Trots alla dessa mindre goda egenskaper väger fördelarna med IST tungt för lärarna. Du har möjlighet att 

använda tiden i klassrummet mer effektivt, både så att du i förväg kan ha förberett exempel, rubriker eller 

animationer, och att du även snabbt kan slänga in ett koordinatsystem eller estetiskt vackra figurer. IST 

kan användas till att förklara ett fenomen eller ett problem på flera olika sätt (Torf & Tirotoo, 2010) och 

genom visualiseringar ökar elevers förståelse (Pålsson, 2010), vilket vissa av lärarna håller med om. Dessa 

funktioner är till god hjälp när läraren bygger sin undervisning på Vygotskijs lärandeteorier. Lärarna har 

beskrivit att tempot på lektionen kan bli högre, vilket i sig kan hålla eleverna mer koncentrerade.  

En mycket positiv egenskap hos IST är att den ger läraren möjlighet att vara flexibel. Den tillåter läraren 

att utveckla sidospår under lektionen, att snabbt växla mellan tavlans olika funktioner och dess resurser. 

IST kan anpassas och integreras i den utsträckning läraren vill, den kan användas mycket eller den kan 

användas lite. 

När den grafritande miniräknaren kom (Dahland, 1993) var det en sensation för elevers förståelse och 

med tiden blev den ett naturligt hjälpmedel och integrerades i matematikundervisningen, åtminstone i mer 

avancerade gymnasiekurser. Det finns en möjlighet att IST kan följa en liknande väg, den kanske inte är 

lösningen på alla didaktiska problem men den kan bli ett värdefullt hjälpmedel om vi använder den på rätt 

sätt. I intervjun med lärare 5 säger hon: 

Jag tror att det häftiga kommer man att skala bort, för det blir inte häftigare för eleverna, men jag tror att man 

använder det som är bra utav det, det som man ser är bättre (Lärare 5). 

Det skulle kunna vara så att med tiden kommer de dåliga sidorna per automatik att minska och de sidor 

som lärarna ser som fördelar kommer att finnas kvar och utvecklas. För att bedriva en god undervisning 

krävs dock mer än bra hjälpmedel, vi behöver bra lärare, inget ersätter en god pedagog. Här kommer vårt 

postludium för den här uppsatsen, det är lärare 2 som uttrycker följande: 

Det är en lärare som revolutionerar undervisningen och inte ett hjälpmedel (Lärare 2). 

6.1 Metoddiskussion 

Då vi var ovana att intervjua hade vi i några få fall svårigheter att formulera frågor utan att de blev ledan-

de. Vi anser dock inte att detta var ett stort problem. En av intervjuerna genomfördes i form av telefon-

konferens, och i efterhand kan det konstateras att detta inte var optimalt. I en telefonintervju av den mer 

kvalitativa arten går man miste om kroppsspråket, vilket kan bidra till ökade risker för missförstånd. 

I efterhand tycker vi också att det hade varit intressant att genomföra observationer på samtliga lärares 

lektioner för att se hur deras tankar om användandet av IST avspeglar sig i undervisningen. Även någon 

form av undersökning bland informanternas elever vore av värde. Tyvärr var omfattningen av undersök-
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ningen begränsad till tio veckor vilket gjorde det omöjligt att genomföra observationer eller elevundersök-

ningar.  

Bland våra informanter var det två par av kollegor där dessa båda arbetade jobbade på samma skola. Man 

kan till stor del märka att lärare på samma skola har en liknande uppfattning om IST. Anledningen till det-

ta är viktig att ifrågasätta och fundera över. Vår resultatdel visar att det är en konsekvens av hur införandet 

av IST på de båda skolorna genomförts.  

Under våra intervjuer har vi försökt att ställa liknande frågor flera gånger med olika formuleringar. Anled-

ningen till detta är att vi vill att informanten ska tänka efter och ge oss hela sin bredd av uppfattningar 

inom det begränsade området för att på så sätt uppnå en slags mättnadseffekt.  

Den mättnadseffekt vi försökt uppnå, och till stor del har uppnått, bidrar till en i vår mening hög grad av 

reliabilitet och validitet i uppsatsen. För att vara säkra på att de kategorier vi funnit har varit relevanta har 

vi diskuterat resultaten och tolkningen av intervjuerna med varandra. Efter noggrann genomarbetning av 

insamlad data anser vi hos ha tagit fram relevanta och representativa citat i vår resultatdel. Denna genom-

arbetning bidrar till en högre grad av tillförlitlighet.  

6.2 Fortsatt forskning 

En intressant forskningsansats vore att ta reda på vad IST har för effekt på lärandet. Många lärare har på-

pekat att IST effektiviserat deras undervisning, men få vet om den egentligen utvecklar elevers lärande. I 

den här uppsatsen har vi endast undersökt erfarenheter från lärare, men att iaktta klassrumssituationer och 

intervjua elever skulle vara mycket intressant. Man skulle kunna genomföra en större kvantitativ studie för 

att undersöka om IST påverkar elevernas inlärning över en längre tid. 

En annan infallsvinkel skulle kunna vara att undersöka huruvida kommunala politiker och skoledare har 

ett vinstintresse i att införa IST i ett marknadsföringssyfte. 
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8 Bilaga 

8.1 Intervjuguide 

 Innan intervjun 

• Fråga om möjligheten för inspelning. 
• Meddela att personen i fråga kommer vara anonym i vår undersökning. 
• Meddela för den intervjuade syftet med undersökningen. 
• Var lyhörd, men också någorlunda styrande i de följdfrågor som sägs. Håll inter-

vjun till våra ämnen. 
• Säg till att vi börjar med några korta bakgrundsfrågor.  
• Använd Interaktiva skrivtavlan. 

 
Bakgrundsfakta  

• Namn 
• Ålder 
• Tid som lärare 
• Utbildning, Undervisande ämnen? 
• Har du några andra uppdrag än lärare på skolan? 
• Vilken teknik har du använt dig av. Smartboard/Activboard mm? 
• Hur länge har du använt tekniken? 
• Varför började du använda tekniken? 
• Vad har du för teknikrelation i övrigt. 

 
Intervjufrågor:  

• Har du fått någon utbildning på Smartboard/Activboard? 
• Hur skulle du beskriva din inställning till Interaktiva skrivtavlor? 
• Vilka är dina erfarenheter från matematikundervisningen via IWB 

o Positiva 
o Negativa 

• Finns det en fara med denna form av undervisning? 
• Vilka pedagogiska vinningar finns i undervisningen med interaktiva skrivtavlor i 

jämförelse med den traditionella undervisningen? 
o Konkreta exempel på undervisningssituationer 
o Finns det några områden inom kursplanen i matematik där IWB kan göra 

stor nytta? Till exempel: Geometri, Bråkräkning, Algebra, Derivata, pro-
cent, diagram, statistik, skalor, Integraler, funktioner.  

o Finns det några områden där IWB inte känns använda.  
• På vilket sätt påverkas elevers motivation av användningen av IWB?  
• Hur påverkar IWB-tekniken elevers förståelse för matematik? 
• Vilka funktioner saknar du i den IWB teknik du använder? 
• Hur upplever du övriga matematikkollegiet när det gäller införandet av IWB? 
• Vad är elevernas uppfattning om den interaktiva skrivtavlan, och dess funktion i 

Matematikundervisning.  
• Vad skulle du säga om du träffar en lärarkollega i matematik som ej ännu använt 

denna teknik? 
• Hur tror du matematikundervisningen kommer förändras, med hjälp av den nya 

tekniken, (om den kommer det)? 
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Efter Intervjun:  

• Hur gick det? 
• Hur betedde sig vår intervjudeltagare? nervös, samarbetsvillig etc. 
• Var gjordes intervjun? miljön stökig mm? 
• Andra iakttagelser av vikt? 
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