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Abstract 
 
Interaktiva skrivtavlor (IST) finns i många svenska skolor och används som ett 
lektionsverktyg inom olika ämnen. Syftet med denna studie har varit att undersöka på 
vilket sätt IST används i matematikundervisningen för elever i F-3, samt vilken 
klassrumsaktivitet användningssättet leder till. För att besvara studiens frågeställning 
har en systematisk litteraturstudie genomförts vilket innebär att tidigare relevant 
forskning har sökts, granskats och analyserats. Resultaten visar att IST ger lärare 
möjlighet att utveckla sin matematikundervisning och har kapacitet att förstärka 
elevernas lärande. Dock används den ofta ”för användandets skull” då exempelvis som 
presentationsverktyg eller för att väcka elevers intresse, trots dess potential till så 
mycket mer. Resultaten visar även att förutsättningen för att kunna utnyttja IST till sin 
fulla rätt kräver lärare som har ämneskunskap, pedagogisk kunskap samt teknisk 
kunskap. Dessa kompetenser, såväl var för sig som i samverkan med varandra, behövs 
för att lärare ska kunna använda IST i matematikundervisningen på ett sätt som främjar 
elevernas engagemang och lärande. 
 
 

Nyckelord 
 
Interaktiv skrivtavla, matematik, digitala verktyg, årskurs F-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

Innehåll 
 
 

1 Inledning ................................................................................................................................... 4 

1.1 Syfte och frågeställning .......................................................................................................................... 5 

2 Bakgrund .................................................................................................................................. 5 

2.1 Styrdokumenten och skolans uppdrag ............................................................................................ 5 

3 Digitala verktyg .............................................................................................................................................. 6 

3.1 Interaktiv skrivtavla (IST) ....................................................................................................................... 7 

3.2 TPACK .......................................................................................................................................................... 8 

3.3 Lärarens roll i matematikundervisningen ........................................................................................ 9 

3.3.1 Lärarens roll vid användning av digital teknik i undervisningen ......................................10 

3.4 Sammanfattning av bakgrund ...........................................................................................................10 

4 Metod ..................................................................................................................................... 10 

4.1 Design - Systematisk litteraturstudie ..............................................................................................10 

4.2  Etiska överväganden ...........................................................................................................................11 

4.3 Sökprocessen ..........................................................................................................................................11 

4.3.1 Sökstrategi .............................................................................................................................................11 

4.3.2 Databaser ..............................................................................................................................................12 

4.3.3 Urvalskriterier ...................................................................................................................................12 

4.4 Sökresultat.................................................................................................................................................13 

5. Presentation av valda texter .................................................................................................................15 

5.1 Kvalitetsgranskning av den utvalda forskningslitteraturen ....................................................17 

5.2 Analysmetod .............................................................................................................................................18 

6 Resultat .................................................................................................................................. 18 

6.1 Förstärkt didaktik ....................................................................................................................................18 

6.1.1 Utökad interaktiv didaktik ............................................................................................................20 

7 Diskussion ............................................................................................................................. 21 

7.1 Metoddiskussion .....................................................................................................................................21 

7.1.1 Resultatdiskussion .........................................................................................................................22 

7.1.2 Avslutande diskussion och förslag på vidare forskning .................................................24 

Referenser .................................................................................................................................. 25 

 
 
  



 

4 
 

1 Inledning 
 

Vi lever i ett multimodalt samhälle och de flesta elever är van med digitala verktyg, så 
väl i som utanför skolan (Selander & Kress, 2010, s. 26-32). Mycket av den kunskap 
som de inhämtar utanför skolan sker med hjälp av digitala verktyg. Ett verktyg som 
ökat inom ramen för skolan är interaktiva skrivtavlor. Denna ökning har skett såväl i 
Sverige som internationellt och den största förhoppningen med den här investeringen 
är att med hjälp av tekniken utveckla undervisningen (Gustavsson, 2010a, s. 1). Det 
finns många fördelar med att använda interaktiva skrivtavlor i matematikundervisning. 
Bland annat har den potential för att stödja lärandet i matematik. Interaktiva skrivtavlor 
har dessutom visat sig kunna ge en positiv effekt på elevers prestationer (Ibid, s.1). 
Även för lärare som vill förbättra sin  matematikundervisning  kan interaktiva 
skrivtavlor vara ett bra stöd, exempelvis för att höja kvaliteten på presentationer, 
visualisera begrepp, matematiska idéer och processer för eleverna. Andra fördelar med 
att använda interaktiva skrivtavlor är möjligheten för att öka elevdelaktigheten, 
förbättra elevernas kommunikationsförmåga samt förbättra deras motivation (Ibid, s1). 
Tillika kan interaktiva skrivtavlor underlätta kunskapsöverföringen och erfarenheter 
såväl mellan elever som mellan elever och lärare (Ibid, s. 1). Att använda digitala verktyg 
som hjälpmedel i matematikundervisningen går i linje med vad som tydliggörs under 
syftesdelen för matematik i Lgr11 (Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem 
2011). Där det står att läsa ”digitala verktyg ska användas i matematikundervisningen, 
så eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper i att använda digital teknik för att 
kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att presentera och tolka 
data” (Lgr11, 2011, s.62).  Skolan har även  ansvar att varje elev efter grundskolan ska  
kunna använda modern teknik som ett verktyg dels för kunskapssökande och 
kommunikation och dels för skapande och lärande.(Ibid, s.14). 
 
Enligt TIMSS resultat 2011  har genomsnittet av svenska lärare högt självförtroende att 
undervisa i matematik, men då det gäller att väcka elevers intresse genom att anpassa 
undervisningen är deras självförtroende tämligen lägre (Skolverket, 2012, s. 110). Detta 
skulle kunna vara en förklaring till att läroboken dominerar som basmaterial i svensk 
matematikundervisning. Att svensk matematikundervisningen till största del präglas av 
läroboken är diskutabelt med tanke på vad som tydliggörs i läroplanen som betonar att 
all undervisning ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov (Lgr11, 2011, s.8). 
Den läroboksstyrda undervisningen kan vara problematisk för en del elever av den 
orsaken att elever lär på olika sätt. Dessa elever riskerar i så fall att gå miste om sin 
kunskapsutveckling vilket  går stick i stäv mot läroplanens riktlinjer som understryker 
att alla elever har rätt till kunskapsutveckling (Ibid, s.8). 
 
Under min lärarutbildning, för grundskolans tidigare år (F-3) ,har jag under mina VFU- 
perioder uppmärksammat att läraren använder interaktiv skrivtavla som verktyg bland 
annat i svenskundervisningen. Min upplevelse under dessa lektioner är att det skapas 
helt andra förutsättningar för lärande eftersom såväl elevengagemanget som 
kommunikationen i klassrummet får större plats än när eleverna arbetar individuellt. 
Detta har fått mig att fundera ifall den interaktiva skrivtavlan skulle kunna vara ett bra 
lektionsverktyg i matematikundervisningen, samt hur lärare kan undervisa med hjälp av 
interaktiv skrivtavla på ett meningsfullt sätt.  
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1.1 Syfte och frågeställning  
 
Inför mitt framtida yrke som matematiklärare är det relevant och intressant att 
undersöka hur digitala verktyg kan användas matematikundervisning. Syftet med denna 
studie är därför att utifrån tidigare forskningslitteratur undersöka på vilket sätt IST 
(interaktiv skrivtavla) används i matematikundervisningen för elever i årskurs F-3. 
Syftet preciseras i följande frågeställning: 
 

 Hur ser klassrumsaktiviteten ut då IST används som lektionsverktyg i 
matematikundervisningen? 

 

2 Bakgrund 
 
Följande kapitel inleds med att lyfta fram vad skolans styrdokument skriver angående 
matematikundervisningen och digitala verktyg. Efter det följer en definition av 
begreppen digitala verktyg, interaktiv skrivtavla samt TPACK vilka används i denna 
litteraturstudie. Vidare förklaras lärarens roll i matematikundervisningen och därtill 
även lärarens roll vid användningen av teknik i matematikundervisningen. Något som 
är viktigt att påpeka är att den interaktiva skrivtavlan benämns med olika namn i 
forskningslitteratur exempelvis Smartboard (fabrikatsnamn), IWB (Interactive 
Whiteboard) eller med förkortningen IST. Detta kan upplevas förvirrande och för att 
minimera den risken kommer den interaktiva skrivtavlan fortsättningsvis att benämnas 
IST oavsett ursprungskällans benämning.  
 

2.1 Styrdokumenten och skolans uppdrag 
 

All undervisning i skolan ska bedrivas utifrån beprövad erfarenhet och vila på 
vetenskaplig grund, samt ha ett tydligt syfte (SFS 2010:800, 1 kap, §5). Syftet med 
undervisningen tydliggörs under varje ämne i den svenska läroplanen. Bland annat 
förklaras det under syftesdelen för matematik ”att eleverna genom undervisningen ska 
få utveckla sitt intresse för matematik samt tilltro till sin förmåga att använda matematik 
i olika sammanhang” (Lgr11, 2011, s.62). Lgr 11 tydliggör även att undervisningen inte 
ska utformas lika för alla eftersom elever lär på olika sätt och därför ska all undervisning 
anpassas till varje elevs förutsättningar och behov (Ibid, s.8). Syftesdelen med 
matematik betonar även att eleverna genom matematikundervisningen ska ges 
möjlighet ”att utveckla sina kunskaper i att använda digital teknik för att kunna 
undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att presentera och tolka data” 
(Ibid, s.62). Efter avslutad grundskola förväntas eleverna kunna använda modern teknik 
dels som ett verktyg för kommunikation och kunskapssökande och dels för skapande 
och lärande (Ibid, s.14). I vardagen och i samhällslivet är matematikkunskaper av stor 
betydelse och enligt EU:s nyckel-kompetenser för ett livslångt lärande är en av åtta 
framtida nyckelkompetenser matematiskt kunnande samt digital kompetens 
(Skolverket, 2015a). Digital kompetens definieras enligt Skolverket;  

Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets 
teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av 
grundläggande IKT-färdigheter, dvs. användning av datorer för att hämta fram, bedöma, 
lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta i 
samarbetsnätverk via Internet (Skolverket, 2015a). 
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Enligt EU- kommissionen och styrdokumenten är följaktligen digital kompetens och 
matematiskt kunnande två viktiga framtida kunskaper för eleverna. 
 

3 Digitala verktyg 
 

Flera olika begrepp används i de avhandlingar och artiklar som framkommit vid 
sökningar efter bakgrundsfakta gällande digitala verktyg. Begreppet digitala verktyg 
används i den här studien som en benämning för olika verktyg så som exempelvis 
datorer, laptops, Ipads, läsplattor och interaktiva skrivtavlor. Verktyget som denna 
studie fokuserar på är interaktiv skrivtavla (IST).  Överallt i samhället finns digital teknik 
vilket är en viktig grund till varför elever behöver förstå teknikens möjligheter samt 
begränsningar (Skolverket, 2016a). Skolverket har i uppdrag från regeringen att i 
förskola, skola och vuxenutbildning främja elevernas utveckling och användning av IT 
(informationsteknik). En del i uppdraget är att i den pedagogiska verksamheten ska 
digitala verktyg vara tillgängliga för användning (Skolverket, 2009, s.5). De vanligaste 
digitala verktygen som används i skolan är miniräknare, datorer och IST. Dessa verktyg 
kan användas på många olika sätt samt med skilda motiv (Skolverket, 2011a, s.17). Vid 
diskussioner om digitala verktyg går det inte att utesluta begreppet IKT (informations 
och kommunikationsteknik). IKT är ett vitt begrepp ”som involverar användning av 
någon form av elektronisk teknik som har med kunskap eller kommunikation att göra” 
(Ibid, s.17). Till följd av den digitala teknikens ökning ställs nya krav i samhället och 
därtill även i skolan. Skolverket betonar detta med nedanstående citat:  

Skolans elever bör ges möjlighet att utveckla en nödvändig digital kompetens för att 
kunna delta som fullvärdiga medborgare i ett framtida internationellt samhälle. De ska 
på ett säkert och kritiskt sätt kunna använda IT både i sin utbildning, i arbetsliv och 
under sin fritid (Skolverket, 2011, s.6). 

Citatet betonar vikten av att skolan erbjuder elever att använda digitala verktyg i 
undervisningen för att de, så väl i nutid som i framtid, behöver digital kompetens. För 
att utveckla elevernas digitala kompetens krävs tillgång till digitala verktyg samt att dessa 
används på ett adekvat sätt (Brånebäck, 2012). Brånebäck menar att det är irrelevant 
hur många IST eller datorer en skola har om pedagogerna inte har förmågan att 
använda dessa på ett meningsfullt sätt i sin undervisning (Ibid). Hur de digitala 
verktygen används i undervisningen är således viktigt för att det ska främja elevers 
lärande (Skolverket, 2015b). Risken är annars att tekniken används utan klart syfte vilket 
leder till att tekniken enbart används för teknikens skull snarare än att den används för 
att gynna elevers lärande (ibid).  
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3.1 Interaktiv skrivtavla (IST) 
 

Digital teknik har ökat inom ramen för utbildning och några utav dessa tekniker tycks 
ha lockat mer än andra. IST är en av de tekniska hjälpmedel som under de senaste åren 
setts som ett intressant verktyg för undervisning och lärande (De Vita, Vershaffel & 
Elen, 2014, s.1). Trots detta intresse samt en ökning av tillgänglighet till IST i skolorna 
har det visat sig att den sällan används till sin fulla potential. Det vill säga att IST inte 
används som ett hjälpmedel för att förklara processer, utveckla strukturer och 
hypoteser samt för att  ställa frågor (De Vita m.fl., 2014, s.7). IST funktioner bör 
dessutom användas på ett varierat sätt med syftet att integrera tekniken i 
undervisningen. Då IST används till sin fulla potential och som ett lektionsverktyg är 
såväl lärare som elever aktiva vid användandet av IST och elevengagemang, diskussion 
samt interaktionen är hög (Ibid, s.7).  Dock har det visat sig att den sällan används på 
detta sätt utan utnyttjas oftast enbart för redovisningar (Skolverket, 2012). Detta trots 
att IST kan utnyttjas till så mycket mer och De Vita m.fl. (2014) klargör att IST är ett 
innovativt verktyg med hög potential för matematik och undervisningsmiljöer (Ibid, 
s.1). De Vita m.fl. skriver om tre nivåer som lärare tenderar använda IST på: förstärkt 
didaktik, interaktiv och förstärkt interaktiv (Ibid, s. 7). I den första nivån, förstärkt didaktik 
används IST endast som ett visuellt stöd med en låg grad av interaktivitet, diskussion 
och elevengagemang. Den andra nivån, interaktiv, utnyttjas den även för 
demonstrationer och presentationer och i den tredje nivån, förstärkt interaktiv, används 
den interaktivt och till sin fulla potential (Ibid, s. 7).  Exempelvis kan IST användas för 
multipla visualiseringar, multimedia-presentationer samt har förmåga för rörelser och 
animationer. Potentialen som IST erbjuder möjliggör undervisning med fokus på 
utveckling av matematiska begrepp samt förbättrad matematisk kunskap och förståelse 
(Ibid, s.19).  Detta går i linje med vad Gustavsson (2010) anser gällande användandet 
av IST i matematikundervisningen. Han menar att IST skapar möjlighet för en ökad 
kvalitet och mer effektiv matematikundervisning (Gustavsson, 2010b, s.49). Tekniskt 
sett behöver IST anslutas till en dator vilken i sin tur är kopplad till en dataprojektor 
(De Vita m.fl., 2014, s.1). Själva skrivtavlan som för övrigt liknar en Whiteboard, är 
tryckkänslig och har en touchfunktion (registrerar beröring och tryck) vilket möjliggör 
direkt inmatning och manipulation med hjälp av fingrarna och eller specifika 
elektroniska pennor ämnade för IST (Ibid, s.1). Programvaran som medföljer IST 
erbjuder ytterligare funktioner så som exempelvis:  

 dra och släppfunktion – objekt kan flyttas runt på skärmen för klassificering, 
bearbetning och så vidare . 

 dölja och avslöjafunktion – idéer visas gradvis så att begreppsutveckling sker, och 
för att utveckla hypoteser. 

 färg, skuggning och stark betoning - betona likheter och skillnader, förbättrar 
förklaringar och så vidare. 

 multipel visualisering - olika sätt att presentera ett problem. 

 Multimediapresentation – integrera olika media så som overhead-projektorer, 
diabildsprojektorer och videospelare. 

 manipulering av föremål från andra tekniker och mjukvaror - visa föremål som 
utarbetats i andra typer av programvara och arbeta med dem. 

 rörelse och animation  

 obestämd lagring och snabb hämtning av material - spara tidigare arbete som 
personliga filer och använda dem för revision, support och vidareutveckling . (Ibid, 
s.1-2). 
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Dessa funktioner i kombination med skrivtavlan som är tillräckligt stor för att hela 
klassen ska se, ger lärare tillgång till en rik blandning av olika multimodala resurser samt 
möjlighet för att tillgodose alla elevers behov genom varierad undervisning (Ibid, s.2).  
 

3.2 TPACK 
 

TPACK är förkortningen för  ”Technological Pedagogical and Content Knowledge” 
vilket är ett ramverk skapat av Koehler och Mishra (2009). Ramverket beskriver vilka  
kompetenser lärare bör ha för att kunna använda teknik i undervisningen på ett 
meningsfullt sätt (Koehler & Mishra, 2009, s.60). Dessa kompetenser (teknisk, 
pedagogisk och ämneskunskap) är med andra ord centrala vid undervisning med teknik 
och det krävs ett samband  i och mellan dessa delar för att främja lärande hos eleverna 
(Ibid, s. 62). TPACK är en framväxande form av kunskap bortom komponenterna 
ämnes, pedagogisk och teknisk kunskap. TPACK-kunskap är grunden för effektiv 
undervisning med teknik. Vilket kräver en förståelse för representation av begrepp med 
hjälp av teknik samt kunskap om pedagogiska metoder i användandet av teknik på ett 
konstruktivt sätt för att lära innehåll (Ibid, s. 66). Lärare behöver även kunskap om vad 
som kan vara svårt för eleverna att lära och kunskap om hur tekniken kan avhjälpa de 
problem som eleverna kan möta. Vidare krävs kunskap om hur tekniken kan användas 
för att bygga vidare på befintlig kunskap för att antingen utveckla nya kunskaper eller 
förstärka gamla (Ibid, s. 66). För att lättare förstå komplexiteten i TPACK har Koehler 
och Mishra  visualiserat TPACK:s ramverk i form av en bild som synliggör de olika 
kompetenserna, samt hur dessa samspelar med varandra.  
 

(Figur 1 Koehler och Mishras modell av TPACK, hämtad 

från  http://tpack.org) 

 
 

Varje kompetens symboliseras i form av en cirkel. De tre innersta cirklarna: pedagogisk 
kunskap, ämneskunskap och teknisk kunskap är tre huvudkunskaper som läraren bör 
ha (Ibid, s.62). Dessa huvudkunskaper överlappar varandra och i dess skärningspunkter 
tillkommer ytterligare fyra kompetenser; pedagogisk ämneskunskap, teknisk 
pedagogisk ämneskunskap, teknisk ämneskunskap och teknisk pedagogisk ämnes-
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kunskap (Ibid, s.63-66). Dessa sju komponenter är kunskaper som läraren behöver för 
att kunna integrera teknik i undervisning på ett meningsfullt sätt.  
 

3.3 Lärarens roll i matematikundervisningen  

 
Läraren har en central roll vid all undervisning och Hiebert och Grouws (2007) skriver 
att ”bra” lärare verkligen gör skillnad, men vad som specifikt gör matematiklärare 
effektiva har inte ett entydigt svar (Hiebert & Grouws, 2007, s.371). Med det menar 
författarna bland annat att klassrum är fyllda med komplex dynamik och det finns 
många faktorer som påverkar elevers inlärning (Ibid, s.371). Däremot betonar Jäder 
(2015) att elever lär sig det de får möjlighet att lära sig (Jäder, 2015, s.4). Jäder anser att 
om eleverna ska ha möjlighet att lära sig det som krävs av dem behöver de få möta 
specifikt kursinnehåll samt få öva sig på specifika matematiska förmågor (Ibid, s.4). Det 
måste skapas möjligheter för lärande och ansvaret för detta skapande ligger hos såväl 
lärare och elever som skolan och utbildningssystemet (Ibid, s.4). Enligt Lgr11 så ska 
läraren främja elevens utveckling, lärande och en livslång lust att lära, samt erbjuda 
eleverna strukturerad undervisning såväl i helklass som enskilt (Lgr11, 2011, s. 13). 
Vidare ska läraren skapa möjlighet för eleverna att kommunicera matematik med olika 
uttrycksformer, samt låta eleverna använda digitala hjälpmedel i matematiken 
(Skolverket, 2011b, s. 6). Förutom detta så är lärarens roll att konstruera 
matematikundervisningen så varje elev ges förutsättning att utveckla sin förmåga att:  
 

 formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier 
och metoder,  

 använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,  

 välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 
rutinuppgifter,  

 föra och följa matematiska resonemang, och  

 använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och 
redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser (Lgr11, 2011, s. 63) 
            
         

Löwing (2006) menar att läraren kan ses som en arbetsledare för sin elevgrupp och 
elevgruppen består av en sammansättning utav olika individer, vilka har olika 
förutsättningar för att lära matematik (Löwing, 2006, s.2). Lärarens ansvar är att möta 
alla dessa elevers specifika behov och för att klara detta behöver läraren besitta såväl 
ämnesdidaktisk kompetens så som allmändidaktisk kompetens (Ibid, s.2). Förutom 
dessa kompetenser behöver läraren ha förmågan att interagera med sina elever. Läraren 
behöver bland annat kunna ta elevens perspektiv och ha förståelse om vilka 
erfarenheter likväl som vilka förkunskaper eleven behöver för att förstå ett visst 
matematiskt innehåll. En annan viktig aspekt är att läraren har ett fungerande språk dels 
för att förklara något och dels för att lösa problem på ett formellt sätt (Ibid, s.2). Språket 
är viktigt bland annat när något ska förklaras då i avseende att kunna verklighetsanpassa 
eller konkretisera för att eleven med hjälp av konkretiseringen får förståelse för 
matematiken (Ibid, s.2). En annan viktig kunskap som krävs av läraren, oavsett vilken 
åldersgrupp eleverna består av, är vetskap om det matematiska stoffet samt 
undervisningsdidaktiken för så väl sin egen åldersgrupp som kommande åldersgrupper. 
Detta betonar Löwing är viktigt för att skapa det sammanhang som krävs för att eleven 
ska få möjlighet att konstruera och strukturera sina matematiska kunskaper (Ibid, s.2). 
Skolverket (2016b) betonar också vikten av lärarens ämneskunskaper samt pedagogiska 
kunskaper men att det även krävs en lärare med förmågan att kunna engagera och 
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uppmuntra sina elever samt förmåga att koppla samman innehåll och arbetssätt då på 
ett varierande och framgångsrikt sätt (Ibid).  
 

3.3.1 Lärarens roll vid användning av digital teknik i undervisningen 
 

Digital teknik har som tidigare nämnt ökat inom ramen för svensk skola vilket ställer 
nya utmanande krav på lärarna och elever. Tallvid (2015) menar att utmaningarna som 
lärare och elever ställs inför både kan ses utifrån en teknisk och pedagogisk synvinkel 
(Tallvid, 2015, s.21). Tallvid nämner är att den enskilde läraren i mångt och mycket 
arbetar självständigt i svensk skola med ett stort utrymme för att själv forma sin 
undervisning. Vilket sker utan närmare inblandning från rektor eller huvudmän. 
Problemet är att den digitaliserade undervisningen, som beslutats på antingen rektors- 
eller förvaltningsnivå, också förväntas praktiseras samt lösas av den enskilde läraren 
utan närmare teknisk utbildning (Ibid, s.21). Eftersom undervisning med digital teknik 
planeras och utförs av läraren är det av största vikt att läraren har den digitala 
kompetens som krävs för undervisningens syfte. Utan den kompetensen finns risken 
att tekniken endast används för användandets skull och inte för att utnyttja dess 
potential för lärande (Ibid, s.60).  
 

3.4 Sammanfattning av bakgrund 
 
Svensk läroplan betonar vikten av att variera matematikundervisning bland annat med 
hjälp av digitala verktyg. Att elever ges möjlighet att utveckla sin digitala och 
matematiska kunskap är viktigt för såväl nutid som framtid och därför bör de erbjudas 
lärandesituationer där digitala verktyg används aktivt i matematikundervisningen. IST 
är ett av de vanligaste digitala hjälpmedel som finns i svensk skola och har potential för 
att skapa såväl aktiva lärare som elever under matematiklektioner. Lärares kompetens 
är av största vikt för att så väl planera som genomföra matematikundervisning som 
främjar elevers lärande. De kompetenser lärare behöver är ämneskunskap, pedagogisk 
kunskap och för att integrera teknik på ett meningsfullt sätt krävs även teknisk kunskap 
(TPACK). 
 

 

4 Metod 
 
I detta avsnitt ges en sammanställning över studiens metodiska tillvägagångssätt. 
Inledningsvis ges en förklaring om studiens design därefter redogörs studiens etiska 
överväganden, databassökning samt de sökstrategier som varit aktuella. Avslutningsvis 
tydliggörs genomförandet av sökningen, analysmetod samt de resultat som sökningen 
gett.  
 

4.1 Design - Systematisk litteraturstudie 
 
Denna litteraturstudie är genomförd med stöd av metoden systematisk litteraturstudie. 
En systematisk litteraturstudie utgår från tidigare forskning inom valt ämne eller 
problemområde med syfte att kunna besvara dess frågeställning (Eriksson Barajas, 
Forsberg & Wengström, 2013, s.24,31). För att svara på denna studies 
problemformulering och frågeställning har sökord formulerats (se 4.3.1) vilka sedan 
använts i olika databaser för att systematiskt söka tidigare litteratur inom valt ämnes- 
och problemområde (Eriksson Barajas m.fl., s. 31). Den litteratur som ansetts relevant 
för denna studie har sedan kritiskt kvalitetsgranskats och därefter har det valda 
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materialet sammanställts (Ibid, s. 26-31). Sökstrategin redovisas  i detta kapitel 4.3.1 
vilket är ett av kraven vid en systematisk litteraturstudie (Ibid, s. 28). Detta för att lämna 
studien öppen för granskning. Endast aktuell och kritisk granskad (peer reviewe) 
forskning från vetenskapliga tidskrifter och vetenskapliga rapporter har inkluderats i 
denna studie (Ibid, s.61-62).  
 

 4.2  Etiska överväganden 
    
Vid det inledande arbetet av en systematisk litteraturstudie är det viktigt att etiska 
övervägande görs (Eriksson Barajas m.fl., 2013, s.69). Detta är grundläggande för att 
kunna genomföra god forskning förutan fusk och ohederlighet gällande urval och 
presentation av resultat (Ibid, s.69). För att uppfylla detta bör endast studier vilka 
genomgått noggrann etisk prövning inkluderas. Den litteratur som inkluderas ska 
redovisas och därtill arkiveras på säkert sätt under minst tio år. Tillika ska alla resultat 
presenteras objektivt, vilket innebär att såväl stödjande som icke stödjande resultat ska 
klargöras i litteraturstudien (Ibid, s.69-70). Att endast lyfta fram artiklar förenlig med 
forskarens egen åsikt är oetiskt. Med hänsyn till dessa etiska överväganden presenteras 
all forskning som valts in till denna litteraturstudie (se 5.1), dessutom  har inga texter 
uteslutits på grund av min åsikt gällande forskningens resultat. Gällande inkluderade 
texters etiska prövning redovisas detta endast tydligt  i en av de invalda texterna. Dock 
är alla texter peer reviewed (kvalitets- och innehållsgranskade av minst två oberoende 
experter inom forskningsområdet) och av den orsaken anses de uppfylla en tillräcklig 
etisk godtagbarhet för denna studie. Vidare har inkluderade texter sparats som PDF 
och arkiverats på dator där de kommer förvaras under minst tio år. Dessutom kommer  
forskningsresultatet att klargöras objektivt  (Ibid, s.61-62, 70).   

 

4.3 Sökprocessen 
 
I följande avsnitt redovisas sökprocessen stegvis. Avsnittet innehåller såväl en 
redogörelse över sökstrategi som använda databaser. Därtill redovisas på vilket sätt 
urvalskriterier och urvalsprocessen genomförts. Avslutningsvis ges en beskrivning över 
sökprocessens resultat samt presenteras valda artiklar ämnade för denna studie. 

 

4.3.1 Sökstrategi 
 

Sökord: Matematik, interaktiv skrivtavla, mathematics, IWB, Interactive Whiteboard, primary 
school, teaching  
 
Med utgångspunkt från studiens syfte och frågeställning, samt studiens 
bakgrundslitteratur, formulerades ett antal sökord  ut (se ovan) som är relevanta för 
denna studie (Eriksson Barajas m.fl., 2013, s. 78). I bakgrundslitteraturen framkom det 
att interaktiva skrivtavlor även benämns som IWB, Interactive Whiteboard och av den 
orsaken valdes även dessa som sökord. Både engelska och svenska sökord valdes med 
anledning av att bredda sökresultatet och på så vis få tillgång till såväl nationell som 
internationell forskning inom valt ämnesområde. Sökorden matematik, mathematics, 
primary school och teaching användes för att avgränsa sökresultatet av den orsaken att 
denna studie fokuserar på matematikundervisning med elever i årskurs F-3. Andra 
ämnen samt elever i äldre årskurser är irrelevanta för denna studies syfte och 
frågeställning. Sökorden användes sedan i de olika databaserna dels separat och 
kombinerat (se avsnitt 4.3.2), samt med hjälp av booleska operatorer. Vilket innebär att 
orden kombineras med ”And”, ”Or”, och ”Not” (Eriksson Barajas, 2013, s.79). Att 
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använda sig av operatorer begränsar en sökning vilket leder till ett ”smalare” resultat. I 
denna studie användes operatorn ”And” vilket innebär att referenser innehållande 
sökord A och B kan hittas (Ibid, s.79). Även trunkering användes vid vissa sökningar, 
det vill säga sökordets början eller slut ersätts med en asterisk (*) då hittas alla ord inom 
denna stam oavsett ändelser (Ibid, s.81). Sökningarna gjordes på svenska och engelska. 
En annan avgränsning som gjordes var publiceringsår (2006-2016) då studiens 
forskningsreferenser inte fick vara äldre än tio år. I vissa av databaserna, exempelvis 
Summon, finns möjligheten till avancerad sökning då det på förhand bland annat går 
att markera vilken kvalitet som önskas på texterna. Eftersom den forskning som skulle 
inkluderades hade kravet att vara peer review kunde detta på förhand kryssas i, samt 
publiceringsår och endast fulltext. I databaser som saknade denna möjlighet granskades 
detta vid sökresultatet. Det vill säga texter som ansågs relevanta till frågeställning och 
syfte granskades efter dessa kriterier i sökresultatet. Vid alla sökningar hade på förhand 
pedagogik valts som ämneskriterium eftersom forskning inom andra ämnen är 
irrelevant för denna studie. Vid sökresultatet lästes artiklarnas rubrik samt abstract för 
att på så vis göra ett första urval de texter som ansågs kunna svara på studiens 
frågeställning lästes sedan i sin helhet och kvalitetsvärderades. I följande avsnitt 
redogörs de olika databaserna som sökningarna gjorts i.  
 

 

4.3.2 Databaser 
 
För att få möjlighet till relevant disponibel litteratur inom valt ämnesområde har 
följande databaser använts i sökprocessen: 
  
SUMMON@Dalarna -  Högskolan Dalarnas egen söktjänst innehållande bibliotekets 
tryckta samt elektroniska material. Sökningar som görs i Summon kan avgränsas till 
endast fulltexter, böcker i bibliotekets katalog, e- böcker, vetenskapliga artiklar, språk 
m.m. (Högskolan Dalarna, 2015). 
 
ERIC (Education Resources Information Centre) – Världens största databas över 
litteratur inom utbildningsområdet samt psykologi. Texterna är på olika språk men till 
största del på engelska. (Eriksson Barajas m.fl., 2013, s.75; Högskolan Dalarna, 2015). 
 
Eric (via Proquest) – Världens största databas över litteratur inom pedagogik och 
skola (Högskolan Dalarna, 2015). 
 
Libris – Innehåller litteratur på svenska forsknings- och högskolebibliotek. Den bästa 
sökvägen för att finna doktorsavhandlingar (Högskolan Dalarna, 2015).  
 
Swesub – Innehåller artiklar, konferensbidrag, avhandlingar m.m. som publicerats vid 
svenska lärosäten och myndigheter (Högskolan Dalarna, 2015) 
 
 

4.3.3 Urvalskriterier  

 

Urvalet av texterna har skett i olika steg. Ett första urval gjordes efter relevans utifrån 
textens titel. Andra steget var att läsa textens abstract. Om både titel och abstract ansågs 
kunna svara på studiens syfte och frågeställning sparades dessa för att senare läsas i sin 
helhet (Eriksson Barajas m.fl., 2013, s. 83). Texterna skulle vara skrivna på svenska eller 
engelska samt inte vara äldre än tio år (2006-2016). Detta för att undvika forskning som 

http://www.eric.ed.gov/
http://www.du.se/proxy.aspx?url=http://search.proquest.com/ericshell?accountid=10404
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inte överensstämmer med vad aktuell vetenskaplig forskning säger inom valt 
ämnesområde. Alla texter skulle vara peer review samt beskriva resultat från empiriska 
studier inom utbildningsvetenskap. Ett annat kriterium var att texterna skulle behandla 
IST som verktyg i matematikundervisningen med inriktning på elever i F-3. Den 
forskning som berörde elever i högre årskurser eller där inriktningen behandlade andra 
ämnesområden än matematik exkluderades då dessa inte uppfyller studiens syfte och 
frågeställning. En del studier som framkom under den systematiska sökningen 
handlade om elever i skolsvårigheter och även dessa valdes bort. Då en del sökningar 
resulterat i många träffar exempelvis sökning i Summon ”Interactive Whiteboard” 3708  
träffar, har första sidan ”skrollats” för att göra urval efter titel. Sedan har sökorden 
preciserats för att minimera sökträffarna och göra det hela mer överskådligt. Det 
avslutande steget i urvalsprocessen var att läsa valda texter (utifrån ovannämnda 
kriterierna) i sin helhet för att göra en slutlig bedömning om vilka texter som ansågs 
relevanta för studiens syfte och frågeställning.  
 

 
4.4 Sökresultat  
 

I detta avsnitt redovisas sökningarna i de olika databaserna i form av en tabell. Tabellen 
innehåller fem kolumner där sökord, antal träffar, urval efter titel, urval efter abstract 
samt urval efter läsning redovisas. Sökningar gjordes i fem olika databaser och varje 
databas presenteras med egen tabell. Vissa sökningar har gjorts med trunkering och 
dessa sökord avslutas med en asterisk (*), sökningar då dessa avgränsningar gjorts eller 
om booleska operatörer (and, or) används redovisas vid aktuell databastabell. Efter 
urval utifrån titel valdes sammanlagt 23 texter och efter att ha läst dessa texters abstract 
kunde ytterligare två exkluderas. Av dessa 21 kvarstående texter kunde ytterligare fyra 
stycken exkluderas efter en översiktsläsning i fulltext. Dessa 17 texter lästes sedan ännu 
en gång och ytterligare några uteslöts vilka inte svarade upp mot studiens syfte, 
frågeställning samt urvalskriterier (se 4.3.3). Kvar återstod nio texter som ansågs 
relevanta till denna studie. 
 
 
Tabell 1 Sökning i databasen Libris (Avgränsning: avhandlingar) 
 

Sökord Antal träffar Urval (titel) Urval 
(abstract) 

Urval (efter 
läsning) 

Matematik* 
Whiteboard* 

2 0 - - 

Matematik 
Whiteboard 

0 0 - - 

Mathematics 
Whiteboard 

0 0 - - 

Whiteboard  37 0 - - 

Whiteboard 
(avgränsning- 
nyast först -
avhandlingar) 

2 0 - - 
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Tabell 2 Sökning i Summon (avgränsning: endast fulltext, peer review. Uteslöt: 
tidningsartiklar, book reviews. Användning av booleska operatorer ”And”) 
 

Sökord Antal träffar Urval (titel) Urval(abstract) Urval (efter 
läsning) 

Interactive and 
Whiteboard 

3708 - - - 

Mathematic 
and interactive 
Whiteboard 

911 2 2 0 

Interactive 
Whiteboard 
and 
mathematics 
(avgränsning- 
publiceringsår 
2006-2016) 

770 3 3 3 

IWB and 
mathematics 
and primary 
school and 
teaching 

110 6 4 4 

  
Tabell 3 Sökning i Eric (ProQuest) (avgränsning: peer reviewed, scholary journal) 
 

Sökord Antal träffar Urval (titel) Urval 
(abstract) 

Urval (efter 
läsning) 

Mathematics 
Whiteboard 

48 8 8 6 

 
 
 
Tabell 4 Sökning i Eric (Education Resources Information Centre) (Avgränsning: 
peer review, fulltext) 
 

Sökord Antal träffar Urval (titel) Urval 
(abstract) 

Urval (efter 
läsning) 

Interactive 
Whiteboard 
mathematics 

8 3 3 3 

 
Tabell 5 Sökning i Swesub 
 

Sökord Antal träffar Urval (titel) Urval 
(abstract) 

Urval (efter 
läsning) 

Matematik 
interaktiv 
skrivtavla 
(avgränsning- 
licentiatavhandling) 

1 1 1 1 

http://www.eric.ed.gov/
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5. Presentation av valda texter 
 
I detta avsnitt lämnas en presentation av de utvalda artiklarna vilka kommer ingå i denna 
litteraturstudie. Texterna uppfyller de kriterier som angetts i avsnitt 5.1.1. Dock ska det 
poängteras att en av de valda studierna är en licentiatavhandling samt inriktats på äldre 
elever än denna litteraturstudies syfte. Men av den orsaken att innehållet generellt 
behandlar på vilket sätt IST används i matematikundervisningen har den ändock 
inkluderats. En av texterna är skrivna på svenska och resterande åtta på engelska. 
 
Text 1  

 
Titel: "Tekniken utan en lärare är ingenting"- en studie om användande av teknik i 
geometriundervisning. 
Författare: Peter Markkanen 
År: 2014 
Publikationstyp: Licentiatavhandling 
Språk: Sverige 
Land: Sverige 
Denna empiriska studie är gjord i Sverige och handlar om på vilket sätt läraren, i en 
årskurs 9, använder sig av den interaktiva skrivtavlan i matematikundervisningen vid 
tredimensionell geometri. Studien fokuserar på hur tekniken (IST) används dels för att 
utveckla matematikundervisningen och dels för att generera matematiska situationer 
som möjliggör lärande. Studien gjordes under fem veckor då forskaren följde en lärare 
som använde IST som stöd i matematikundervisning.  
 
 
Text 2 
  
Titel: “The use of the interactive whiteboard for creative teaching and learning in 
literacy and mathematics: a case study” 
Författare: Ruth Wood & Jean Ashfield 
År: 2008  
Publicering: Brittish Journal of Educational Technology, Vol. 39, No. 1 
Språk: Engelska 
Land: Storbrittanien 
Detta är en vetenskaplig artikel som undersöker på vilket sätt IST kan stödja och 
förbättra pedagogisk praxis inom läsning och räkning i lågstadiet. 
 
Text 3 
 
Titel: “Learning Environments Using Interactive Whiteboards: New Learning Spaces 
or Reproduction of Old Technologies?” 
Författare: Robyn Zevenbergen & Steve Lerman 
År: 2008 
Publicering: Mathematics Education Research Journal, Vol. 20, No. 1 
Språk: Engelska 
Land: Australien 
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Denna vetenskapliga artikel granskar på vilket sätt IST används i 
matematikundervisningen samt vilket lärande det leder till.  
 
Text 4 
 
Titel: What Matters Most When Students and Teachers Use Interactive Whiteboards 
in Mathematics Classrooms? 
Författare: Kimberley McQuillan, Maria T. Northcote & Peter Beamish 
År: 2012 
Publicering: Education Papers and Journal Articles.Paper 59. 
Språk: Engelska 
Land: Storbritannien 
I den här artikeln undersöks vad lärare och elever anser betydelsefullt vid användning 
av IST i matematikundervisningen. Sju lärare och 130 elever från två grundskolor 
observerades och intervjuades. Observationerna försiggick med två minuters intervaller 
med fokus på elevers engagemang samt lärarens tillvägagångssätt att använda IST. 
Under observationerna användes en skala, i enlighet med tre nivåer, för att beskriva 
graden av elevernas engagemang: 1. Om matematiklektionen visade ansatser till att vara 
lärarcentrerad, 2. lärare och elevcentrerad, 3. eller elevcentrerad. Artikeln behandlar 
även lärare och elevers attityder till att använda IST i matematikundervisningen vilket 
framkommit och analyserats utifrån intervjuer. 
 
 
Text 5 
 
Titel: Using the IWB in an Early Years Mathematics Classroom: An Application of the 
TPACK Framework 
Författare: Tracey Muir, Rosemary Callingham & Kim Beswick 
År: 2016 
Publicering: Journal of Digital Learning in Teacher Education, Vol. 32, No. 2 
Språk: Engelska 
Land: Australien 
I denna artikel presenteras en fallstudie med fokus på hur lärare använder IST:s 
funktioner för att lära beräkningsstrategier, i årskurs 1. Vid utvärderingen av lärarens 
användning används ramverket TPACK (Technological Pedagogical Content 
Knowledge). Artikelns resultat fokuserar på hur lärare använder teknik för att förbättra 
yngre elevers inlärning av matematiska begrepp, samt vilka kompetenser som måste 
samverka hos läraren för att kunna konstruera lärandesituationer som ger effekt på 
lärandet. 
 
Text 6 
  
Titel: The features of interactive whiteboards and their influence on learning 
Författare: Steve Kennewell & Gary Beauchamp 
År: 2007 
Publicering: Learning, Media and Technology, Vol. 32, No. 3 
Språk: Engelska 
Land: Storbritannien 
Studiens syfte är att lyfta fram hur lärare använder IST för att förbättra lärandet i 
engelska och matematik. Studien är inriktad på grundskolan där observationer och 
intervjuer gjorts för att analysera vilka aktiviteter avsedda för undervisning och lärande 
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som erbjuds via IST. Samt analyseras vilka effekter det hade på dels 
helklassundervisning och dels individuellt. 
 
 
Text 7 
  
Titel: Levels of use of Interactive Whiteboard technology in the primary mathematics 
classroom. 
Författare: Penelope Serow & Rosemary Callingham 
År: 2011 
Publicering: Technology, Pedagogy and Education, Vol. 20, No. 2 
Språk: Engelska 
Land: Australien 
Denna vetenskapliga artikel handlar om hur IST används till sin fulla potential i 
matematikundervisningen, eller bara som ett presentationsverktyg. Studien gjordes 
under ett år i Australien och de involverade lärarna kom från tre olika lågstadieskolor. 
 
Text 8 
 
Titel: Revealing significant learning moments with interactive Whiteboards in 
mathematics. 
Författare: Catherine D. Bruce., Richard McPherson., Farhad Mordy Sabeti & Sara 
Flynn. 
År: 2011 
Publicering: Educational Computing Research, Vol. 45, No. 4 
Språk: Engelska 
Land: Canada 
Syftet med denna artikels studie är att identifiera när och hur IST fungerar som ett 
produktivt verktyg som påverkar elevers lärande i matematik.  
 
Text 9 
 
Titel: Elementary School Teachers’ Use of Technology During Mathematics Teaching 
Författare: Drew Polly 
År: 2014 
Publicering: Computers in the Schools, Vol. 31, No. 4 
Språk: Engelska 
Land: USA 
I denna artikel presenteras en årslång studies resultat över tre grundskolelärares 
rekonstruktioner av teknik i matematikundervisningen. Vilken typ av teknik som 
användes  liksom vilka typer av matematiska uppgifter samt de problem som uppstod 
vid undervisning med teknik analyserades induktivt.  
 

5.1 Kvalitetsgranskning av den utvalda forskningslitteraturen 
 
En systematisk litteraturstudies värde grundas utifrån hur väl den utvalda forskningens 
totala kvalitet har värderats (Eriksson Barajas m.fl., 2013, s.114). För att kvalitetssäkra 
de utvalda forskningsstudierna till denna litteraturstudie har tre övergripande frågor 
besvarats: Har forskningen ett tydligt framskrivet syfte/ frågeställning (ar)? Beskrivs 
metod och analys tydligt? Har forskningen en hög kvalitet? Dessa frågor är enligt 
Eriksson Barajas m.fl. viktiga att besvara vid kvalitetsbedömning av forskningsstudier 
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(Ibid, s.114). All inkluderad litteratur beskriver tydligt sitt syfte samt redogör tydligt för 
metod, datainsamling och analys. Dock tydliggörs inte etiska aspekter lika detaljerat i 
all litteratur, med undantag av den svenska texten av Markkanen (2016) som förtydligar 
detta. Ändock bedöms texterna vara av hög kvalitet eftersom åtta av nio är peer 
reviewed. Studien som inte är peer reviewed är en licentiatavhandling, Markkanen 
(2016), och anses därför ha en hög vetenskaplig kvalitet. Samtliga texter är dessutom 
publicerade i internationella vetenskapliga tidskrifter.    
 

5.2 Analysmetod 
 

De inkluderade texterna till denna studie har analyserats med hjälp av en innehållsanalys 
(Eriksson Barajas m.fl., 2013, s. 147; Larsen, 2009 s. 101). Detta innebär att systematiskt 
och objektivt samla ihop slutsatser ifrån de inkluderade texterna. Texterna till denna 
studie lästes igenom i syfte att urskilja mönster, samband och gemensamma drag eller 
skillnader (Larsen, 2009, s. 101). Främst lästes texternas resultat, diskussion eller slutsats 
med intention att finna specifikt innehåll som svarade på denna studies frågeställning, 
det vill säga: Hur ser klassrumsaktiviteten ser ut då IST används som lektionsverktyg i 
matematikundervisningen? För att finna svar blev det relevant att vid analysmetoden 
använda följande kategorier: På vilket sätt används IST? Vilken klassrumsaktivitet uppstår? 
Vid analysen av textinnehållet blev således ett antal nyckelord centrala för att finna 
specifikt innehåll som svarar på detta. Nyckelorden som blev centrala för denna analys 
var interaktivitet, lärare, elev, lärare och elever, lärarcentrerad undervisning, elevengagemang, lärande, 
passiva elever, matematikdiskussioner, teknisk kunskap. Textinnehållet som ansågs relevant 
för att svara på studiens frågeställning markerades (de engelska texterna översattes till 
svenska) och skrevs ner i ett separat dokument. Därefter kategoriserades detta innehåll 
in under rubrikerna förstärkt didaktik och utökad interaktiv didaktik. Detta val av rubriker 
gjordes utifrån koppling till denna studies bakgrund (se 3.1), där dessa två 
användningssätt av IST tas upp (De vita m.fl., 2014, s. 7). Dock ska det poängteras att 
rubrikerna är min egen översättning.  

 

6 Resultat 
 
I detta avsnitt presenteras specifika fynd som gjorts utifrån den inkluderade 
forskningslitteraturen vilket anses kunna svara på denna studies syfte och frågeställning. 
Med utgångspunkt från dessa fynd besvaras studiens syfte och frågeställning uppdelad 
under två rubriker Förstärkt didaktik och Utökad interaktiv didaktik. Valet av rubriker är 
hämtat från De Vita m.fl. (2014), dock ska det tilläggas att denna översättning är min 
egen. Förstärkt didaktik innebär att IST inte används som ett interaktivt verktyg utan 
mer för att exempelvis visualisera material. Medan utökad interaktiv didaktik innebär att 
IST används interaktivt och dess funktioner används på ett varierat sätt (De Vita m.fl., 
2014, s.7). Forskningsresultaten exemplifieras under passande underrubrik.  
 

6.1 Förstärkt didaktik  
 
I den utvalda litteraturen framkom olika sätt att använda IST i matematik-
undervisningen. I några av studieresultaten konstaterades att IST används för att stärka 
det traditionella lärandet . Det vill säga att tekniken användes parallellt i undervisningen 
och inte som ett integrerat hjälpmedel för lärandet. Exempelvis användes IST enbart 
som ett visuellt stöd och eller för att fånga elevernas intresse. Teknikens kapacitet till 
elevengagemang, diskussion och interaktivitet visades i dessa studier vara tämligen låg 
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och undervisningen blev lärarcentrerad med tämligen passiva elever. Exempelvis har 
Zavenbergen och Lerman (2008) gjort en studie hur IST användes för att stödja 
elevernas lärande i taluppfattning (Zavenbergen & Lerman, 2008, s. 112). I slutsatsen 
framkom att IST enbart användes för att fånga elevernas intresse vilket kreerades 
genom snabba lektionsintroduktioner och vid helklassundervisning (Ibid, s.124). 
Lärarens fokus och användande av tekniken syftade till att fånga elevernas intresse 
vilket i sin tur ledde till att teknikens möjlighet för matematikdiskussioner och 
klassrumsinteraktion uteblev (Ibid, s.124). Det framkom även att lärares intresse för 
teknikens olika möjligheter kan leda till att intresset för att frångå den pedagogiska 
planeringen minskar. Vilket i sin tur kan leda till att elevernas behov förbises, speciellt 
på grund av att teknikanvändande ofta tenderar till ett högre undervisningstempo 
(Wood & Ashfield, 2008, s.94-95; Zavenbergen & Lerman, 2008, s.124). Resultatet 
visade att matematikundervisningen anpassades till tekniken, så väl som att tekniken 
förmedlades av läraren vilket resulterade i en lärarcentrerad undervisning med lite 
utrymme för matematikdiskussioner. Ett dilemma som uppstod då IST anpassades på 
detta vis var att frågor som läraren ställde tenderade hamna på en ytlig nivå eftersom 
läraren anpassade frågorna till tekniken (Zavenbergen & Lerman, 2008, s.124). För att 
IST ska verka som ett pedagogiskt verktyg bör lärare använda den på en nivå som 
initierar till en elevcentrerad matematikundervisning (Serow & Callingham, 2011 s.171). 
Dock poängterar Zavenbergen och Lerman (2008) att tekniken har potential att såväl 
möjliggöra matematisk förståelse för eleverna som potential för att skapa en rik 
klassrumskommunikation, men svårigheten är att ta vara på teknikens möjlighet 
(Kennewell & Beauchamp, 2007, s.240; Zavenbergen & Lerman, 2008 s. 125 ).  
 
Detta går i linje med vad som framkom i Drew (2014), Serow och Callinghams (2011) 
studie där lärarna såg svårigheter att använda tekniken på ett meningsfullt sätt (Drew, 
2014, s.289; Serow & Callingham, 2011, s.171).  Serow och Callinhams (2011) studie 
syftade till att undersöka hur eleverna interagerade med varandra samt med läraren då 
IST användes i matematikundervisningen (Serow & Callingham, 2011, s.167). 
Matematikundervisningen fokuserade på  geometri och IST användes för att visualisera 
en tvådimensionell figur, denna figur visades gradvis med hjälp av tekniken och 
eleverna skulle gissa vilken figur det var. Resultatet visade att fokus hamnade på 
presentationen medan matematiska idéer och diskussioner uteblev (Ibid, s.167). Vid ett 
annat undervisningstillfälle med IST i geometriundervisningen framkom det att läraren 
hade brister i sin egen matematiska kunskap gällande geometrisk förståelse (Ibid, s. 
169). Drews (2014) studieresultat konstaterade att IST mest användes till multipla 
presentationer i matematikundervisningen (Drew, 2014, s.289). I slutsatsen framkom 
det att lärarna saknade teknisk kunskap och kände behov av stöd för att lära mer hur 
tekniken kan användas som stöd i matematikundervisningen (Ibid, s.289). Då lärare inte 
har kunskap om teknikens möjligheter finns risken att IST enbart används som ett 
substitut till den traditionella ”svarta tavlan” (Serow & Callingham, 2011, s.171). Serow 
och Callingham understryker lärares behov av professionell kunskapsutveckling om 
IST potential inom matematikdidaktik (Serow & Callingham, 2011, s.171). Detta 
fastslår även Markkanen (2014) som skriver;  

Sammantaget vill jag mena att bra undervisning ändå bygger på god undervisning, med 
eller utan teknik. Tekniken kan utveckla undervisningen endast om lärare och elever 
engageras och tar till sig den samt förstår dess potential så att tekniken inte ses som ett 
mål i sig utan som ett pedagogiskt hjälpmedel bland andra för att uppnå undervisnings- 
och lärandemålen (Ibid, s.104). 
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Citatet klargör att lärarens roll är viktig vid användandet av digital teknik i 
matematikundervisningen. 
 

6.1.1 Utökad interaktiv didaktik 
 

Med utökad interaktiv didaktik menas att IST används interaktivt i undervisningen, 
samt att verktygets olika funktioner utnyttjas på ett varierat sätt. I de studier där lärarna 
använde IST som utökad interaktiv didaktik resulterade i elevengagemang, 
klassrumsdiskussioner och interaktivitet. Lärarna i dessa studier hade såväl teknisk 
kunskap och ett tydligt syfte med användandet av tekniken. IST användes av både lärare 
och elever vilket resulterade i att IST blev en resurs för såväl läraren som eleverna. Det 
framgick bland annat att även eleverna var delaktiga i användandet av IST:s olika 
användningsfunktioner. För att kunna utnyttja IST alla möjligheter krävs en lärare som 
har såväl  teknisk kunskap som pedagogisk och ämneskunskap (TPACK) (Muir, 
Callingham & Beswick, 2016, s.63-67). Författarna menar att dessa kompetenser måste 
samverka hos läraren för att effektivisera en lärandesituation via IST som främjar 
lärandet hos eleverna (Ibid, s.65). Detta går i linje med McQuillian, Northcote och 
Beamish (2012), Wood och Ashfield (2008) studieresultat som poängterar att elevernas 
engagemang i matematik-undervisningen, samt i deras eget lärande, är beroende av hur 
läraren använder och genomför matematikundervisningen via IST (McQuillian m.fl., 
2012, s.7; Wood & Ashfield, 2008, s.94). Wood & Ashfield (2008) menar att då läraren 
integrerar tekniken med pedagogiken krävs mer än teknisk kunskap. Läraren bör också 
ha en tydlig förståelse över elevers lärande (Ibid, s.94). För att skapa ett elevengagemang 
i undervisningen bör läraren använda IST olika funktioner och skifta mellan 
lärarcentrerad och elevcentrerad undervisning (McQuillian m.fl., 2012, s.7). Lärarna i 
Muirs m.fl. (2016) studie visade på hög kompetens inom ramverket TPACK och 
använde IST och pedagogiska metoder på ett konstruktivt sätt vid undervisningen av 
det matematiska innehållet (Ibid, s.70). Författarna menar att samverkan mellan dessa 
kompetenser hos läraren resulterade i en undervisning som var målmedveten, 
individualiserad och ämnesfokuserad. Det vill säga läraren utnyttjade effektivt IST:s 
funktioner för att engagera eleverna och behålla deras intresse, uppmuntra till 
deltagande integrerat med det matematiska stoffet (Ibid, s.70). Något som framkom i 
Bruce, McPherson, Sabeti och Flynn (2011) studie var att eleverna vågade ta större 
risker i sitt matematiska tänkande då IST användes i undervisningen (Bruce m.fl., 2011, 
s.451). I studien framkom även att lärare och elever använde IST som potentiell 
förmedlare av gester för att kommunicera matematik. Studien upptäckte även en positiv 
effekt vid visualisering via IST. Eleverna hade med hjälp av visualiseringsfunktionen 
möjlighet att visa flera lösningar och lösningsstrategier via skärmen. Vilket skapade 
goda förutsättningar för matematiska diskussioner på hög nivå (Ibid, s.451). Lärarna i 
studien hade digital kompetens och författarna betonar vikten av denna kompetens för 
att mediera lärande via IST (Ibid, s.451).  
 
Ett exempel där IST användes till sin fulla potential beskrivs även i Markkanens (2014) 
forskningsresultat. Resultatet beskriver hur IST används som en främjande resurs för 
både lärare och elever i matematikundervisningen (Markkanen, 2014, s.76). De 
didaktiska strategier som läraren använder med stöd av IST används för att ifrågasätta, 
förklara, utveckla och pröva olika begrepp genom att utnyttja både verbal, visuell och 
kroppslig kommunikation. Emedan dessa didaktiska strategier används konstruerar 
läraren sin matematikundervisning för att främja ett aktivt deltagande från eleverna 

(Ibid, s.80). IST används således av läraren för att skapa samspel mellan eleverna, 
mellan eleverna och läraren och det matematiska innehållet (Ibid, s.76). Undervisning 
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som skapar detta samspel möjliggör nya alternativa undervisningssätt som i sin tur 
skapar potential till lärande (Ibid, s.76). Det är inte IST:s teknik i sig som är effektiv utan 
effektiviteten förankras i hur noggrant läraren planerar sina undervisningsmetoder 
(Serow & Callingham, 2011, s.171). Wood & Ashfield (2008) som gjort en studie i 
användandet av teknik i matematik och läsning kan leda till kreativ undervisning, menar 
att det inte är tekniken i sig som främjar en kreativ undervisning och ett kreativt lärande 
(Wood & Ashfield, 2008, s.94). Författarna menar att det som är av betydelse för 
kreativt lärande är lärarens förmåga och professionella kunskap att använda kreativa 
undervisnings- och inlärningsstrategier med stöd av teknik (Ibid, s.94).  
 

7 Diskussion 
 
I följande avsnitt diskuteras litteraturstudiens metod och resultat. Litteraturstudiens 
metodiska del granskas kritiskt och dess styrkor och brister lyfts fram. Vidare diskuteras 
studiens resultat kopplat till bakgrunden. 
 

7.1 Metoddiskussion 
 

Något som kan ses som en brist i denna systematiska litteraturstudie är att den skulle 
produceras på tio veckor. Risken med tidsbegränsning är att viss relevant litteratur kan 
ha förbisetts. Vid sökresultatet lästes alla rubriker för att på så vis hitta relevant 
forskning vilket kan ses som en styrka. Dock ska det påpekas att vid sökningar som gav 
ett ohållbart resultat ”skrollades”  och lästes rubrikerna enbart på första sidan och detta 
kan ha lett till att väsentlig litteratur missats.  
 
Endast en av de inkluderande texterna var på svenska och resterande var publicerade 
på engelska. Texterna på engelska översattes för att refereras till denna studie vilket kan 
ses som en svaghet då det finns en risk för feltolkningar vid översättningen. Artikeln 
som var publicerad på svenska fokuserade på IST i geometriundervisningen samt 
syftade den till elever i årskurs nio. Detta motsvarar inte denna litteraturstudies syfte 
och frågeställning och kan således ses som en brist. Dock inkluderades den eftersom 
den innehöll allmän och relevant fakta om att använda IST i matematikundervisningen 
och kan av den orsaken ses som en styrka. 
 
Litteraturundersökningen stärks av att inkluderad forskningslitteratur inte fick vara 
äldre än tio år. Detta är motiverande dels då IST inte funnits i så många år och dels för 
att endast aktuell forskning inom valt ämnesområde valts. Sökningen har skett i olika 
databaser till denna systematiska litteraturstudie vilket kan ses som en styrka, dock finns 
en svaghet i sökningen då sökorden inte användes lika i de olika databaserna som i sin 
tur  kan ha lett till ett visst bortfall av relevant litteratur. En annan brist är att det dels 
inte var så stor variation på sökorden och dels ett begränsat antal sökord. Om andra 
sökord och kombinationer använts hade kanske mer forskning hittats. Största styrkan 
av inkluderad litteratur är att majoriteten av dessa är vetenskapliga studier som är peer 
reviewed. Den största styrkan är dock att inkluderad forskning  är relevant för denna 
studies syfte och frågeställning.  
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7.1.1 Resultatdiskussion 
 

Syftet med denna studie har varit att utifrån tidigare forskningslitteratur undersöka på 
vilket sätt IST används i matematikundervisningen för elever i årskurs F-3. 
Frågeställningen har varit: Hur ser klassrumsaktiviteten ut då IST används som 
lektionsverktyg i matematikundervisningen? 
 
Denna studies resultat konstaterar att hur klassrumsaktiviteten ser ut då IST används 
som lektionsverktyg i matematikundervisningen har ett starkt samband med  på vilket 
sätt tekniken används. Resultatet visar att lärare som använder IST interaktivt i 
matematikundervisningen och låter eleverna vara delaktiga i användandet av tekniken 
skapar elevdeltagande integrerat med det matematiska innehållet (Muir m.fl., 2016, s. 
63-70). Detta går i linje med vad som skrivs fram i bakgrunden gällande vad svensk 
läroplan fastslår som ett av syftena med matematik där det står att läsa att ”eleverna 
genom undervisningen ska ges möjligheter att utveckla kunskaper att använda digital 
teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att 
presentera och tolka data” (Lgr 11, 2011, s. 62). Däremot visade resultatet att lärare 
som inte använder IST interaktivt utan mer som ett visuellt stöd i 
matematikundervisningen och inte låter eleverna vara delaktiga i användandet tenderar 
få en lärarcentrerad undervisning med passiva elever (Zavenbergen & Lerman, 2008, s. 
112). I bakgrunden framkommer det att IST oftast används som ett visuellt stöd eller 
för presentationer detta trots sin potential för att utveckla matematikundervisningen, 
samt förmågan att skapa elevengagemang (De Vita m.fl., 2014, s. 7; Skolverket, 2012). 
IST erbjuder många främjande funktioner för matematikundervisningen och resultatet 
konstaterar att läraren bör använda dessa funktioner, samt skifta mellan lärarcentrerad 
och elevcentrerad undervisning för att skapa ett elevengagemang (McQuillian m.fl., 
2012, s. 7).  
 
I bakgrunden skrivs det fram att lärare använder IST utifrån tre olika nivåer och utifrån 
vilken nivå läraren undervisar får konsekvenser för vilken klassrumsaktivitet som 
uppstår under matematikundervisningen (De Vita m.fl., 2014, s. 7). För att lärare ska 
kunna avancera till den sista nivån, det vill säga nivån då IST används till sin fulla 
potential krävs TPACK- kunskap (Koheler & Mishra, 2009, s. 60). Resultatet visar att 
lärare som har den kunskapen använder IST interaktivt och det är det som möjliggör 
ett aktivt deltagande från eleverna (Muir, 2016, s. 70). IST kan ses utifrån såväl ett 
tekniskt perspektiv som pedagogiskt perspektiv och i bakgrundsavsnittet framkom att 
just detta är ett dilemma, eftersom lärare ofta saknar den tekniska kunskapen (Tallvid, 
2015, s. 21). Detta går i linje med vad som framkom i resultatet där lärare betonade att 
de saknade teknisk kunskap och kände behov av stöd för att kunna använda IST på ett 
meningsfullt sätt (Drew, 2014, s. 289). Något som  kan tyckas konstigt är att lärare inte 
får teknisk utbildning om IST:s potential för matematikundervisningen, samt kunskap 
om hur den kan användas för att gynna klassrumsaktiviteten. Anledningen till att skolor 
investerar i digitala verktyg är för att utveckla undervisningen och då behöver lärare 
bland annat insikt över teknikens möjligheter för en rik klassrumsaktivitet. Dessutom 
betonar Skolverket (2015b) vikten av lärares kunskap om hur digitala verktyg används 
om det ska gynna elevers delaktighet (Ibid). Som Brånebäck (2012) påpekar i 
bakgrunden så är det irrelevant hur många IST som finns på skolorna om lärarna inte 
har  förmågan att använda dem på ett meningsfullt sätt (Brånebäck, 2012). Det blir 
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således som att investera i teknik för teknikens skull och då kanske det inte kan 
förväntas annat än att den även används lika, det vill säga tekniken används för 
teknikens skull (Tallvid, 2015, s. 21).. 
 
Däremot behöver det inte vara just teknisk kunskap som saknas hos lärare , exempelvis 
i Serow och Callinhams (2011) studieresultat om IST som verktyg i 
geometriundervisning framkom det att läraren saknade matematisk kunskap  (Serow & 
Callingham, 2011, s. 169). I bakgrundslitteraturen skrevs det fram att läraren har en 
central roll för hur klassrumsaktiviteten ser ut när IST används i 
matematikundervisningen, bland annat krävs en lärare med såväl ämnesdidaktisk 
kunskap som allmändidaktisk kompetens (Löwing, 2006, s .2)  Om läraren själv saknar 
ämneskunskap blir det svårt att skapa  klassrumsaktivitet med elevengagemang och 
interaktion vare sig med eller utan tekniska hjälpmedel. Resultatet visar att om lärarens 
kompetens brister någonstans inom TPACK:s ramverk tenderar lärarens användning 
av IST hamna på den lägsta nivån utifrån de tre nivåskildringarna, det vill säga IST 
används inte interaktivt (De Vita m.fl., 2014, s.7). Emedan IST används utifrån den 
lägsta nivån så blir klassrumsaktiviteten låg och undervisningen lärarcentrerad 
(Zavenbergen & Lerman, 2008, s.124). 
 
I bakgrunden konstaterar Löwing (2006) att lärarens språk är viktigt vid 
matematikundervisning, såväl som vid undervisning inom andra ämnen, och 
kommunikation via digitala verktyg kräver kunskap om hur tekniken används för 
kommunicera det matematiska stoffet på ett begripligt sätt (Löwing, 2006, s. 2). Hur 
lärare kommunicerar via IST får konsekvenser för hur klassrumsaktiviteten ser ut. 
Detta syns tydligt i resultatet då lärare använde IST:s potential för att skapa 
klassrumsaktivitet med en rik verbal, visuell och kroppslig kommunikation (Markkanen, 
2014, s. 76). Att TPACK- kunskap är viktigt för att lärare ska kunna använda IST på 
ett gynnande sätt för klassrumsaktiviteten är inte svårt att utläsa från resultatet. 
Samtidigt behöver inte användning av IST för att väcka elevers intresse betyda ett 
”dåligt” användningssätt, men eftersom den har kapacitet att öka kvaliteten och 
effektivisera  matematikundervisningen, så är det synd att den inte används till sin fulla 
rätt (Gustavsson, 2010b, s. 49; De Vita m.fl., 2014, s. 199). Först när IST används till 
sin fulla rätt blir den en främjande resurs för såväl lärare som elever konstaterar 
resultatet (De Vita m.fl., 2014, s. 199). Det är kanske detta som Brånebäck (2012) menar 
med att använda tekniken på ett adekvat sätt (Ibid).    

 
Att lärare har ett tydligt syfte med undervisningen, samt kan koppla samman innehåll 
och arbetssätt på ett varierande vis är också viktigt för hur klassrumsaktiviteten ser ut 
då IST används i matematikundervisningen, vilket konstateras i resultatet (Markkanen, 
2014, s. 76; Skolverket, 2016b). En undervisning som är uppbyggd på ett sådant sätt 
främjar elevengagemang samt möjliggör nya alternativa undervisningssätt som skapar 
potential för lärande (Jäder, 2015, s.4; Markkanen, 2014, s. 76; Skolverket, 2016b). I 
bakgrundsavsnittet skriver Jäder (2015) ”elever lär det de får möjlighet till att lära” (Ibid, 
s.4). Detta borde innebära att om eleverna ska lära sig såväl matematik som digital 
teknik, så borde de få nyttja den. Även skolverket fastslår i bakgrunden att eleverna 
måste få använda tekniken för att lära sig (Skolverket, 2016a). Bakgrundsavsnittet 
fastslår att matematikkunskaper samt digital kompetens är två viktiga kunskaper för 
eleverna, såväl nu som i framtiden (Skolverket, 2015a). Sett utifrån vad som skrivs fram 
i resultatet har eleverna störst förutsättningar att utveckla dessa kunskaper tillsammans 
med lärare som har TPACK- kunskap (Markkanen, 2014, s. 76). Studieresultaten visar 
att IST erbjuder en mängd olika möjligheter för elevers lärande i 
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matematikundervisningen och att den aktivitet som skapas i klassrummet  är beroende 
av hur tekniken utnyttjas. Frågan som uppstår är hur lärare får denna kunskap? 
 
 

7.1.2 Avslutande diskussion och förslag på vidare forskning 

 
Syftet med denna studie har varit att undersöka på vilket sätt IST används i 
matematikundervisningen för elever i F-3, med frågeställningen hur 
klassrumsaktiviteten ser ut då IST används i matematikundervisningen. Resultatet av 
denna studie påvisar att klassrumsaktiviteten är beroende av hur läraren använder IST 
i matematikundervisningen, samt att lärares TPACK- kunskaper är avgörande för vilket 
elevengagemang som uppstår. Innan studien hade jag inte hört talas om denna kunskap. 
Att teknisk kunskap behövdes hade jag insett men inte den komplexitet av kunskap 
som ryms inom ramverket TPACK. Något som förvånar mig är att lärare inte får 
professionell kunskapsutbildning gällande IST trots att det är ett av skolans vanligaste 
digitala hjälpmedel. Resultatet visar även att IST har potential till att effektivisera 
matematikundervisningen på ett främjande sätt för såväl elevers engagemang som 
matematiska lärande vilket borde vara en högst relevant motivering för att utbilda lärare 
så de kan undervisa via IST på ett meningsfullt sätt.  Dock framkom det inte i studierna 
hur lärarna hade fått TPACK- kompetens, vilket skulle kunna vara intressant att forska 
vidare på eftersom detta är av största vikt för att kunna använda IST på ett adekvat sätt. 
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