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Sammandrag 

Syftet med litteraturstudien är att få kunskap om hur och till vad interaktiva skrivtavlor kan 

användas som ett verktyg i No-undervisningen för årskurserna 1-3. Litteraturstudien undersöker 

också om interaktiva skrivtavlor kan öka elevernas motivation och lärande i No. Eftersom många 

kommuner i Sverige valt att satsa på olika digitala verktyg är det relevant att ta reda på vad 

forskningen säger om varför det är relevant att använda interaktiva skrivtavlor i No-

undervisningen, på vilket sätt det gynnar eleverna. De frågeställningar som litteraturstudien 

kommer att utgå ifrån är: Vad säger tidigare forskning om varför pedagoger använder interaktiva 

skrivtavlor i undervisningen inom No i årskurserna 1-3? Vad säger tidigare forskning om hur och 

till vad pedagoger använder interaktiva skrivtavlor som verktyg i undervisningen för att öka 

motivationen och lärande hos eleverna inom No i årskurserna 1-3? Metoden för studien är en 

systematisk litteraturstudie och sökningarna för vald litteratur har skett i databaserna ERIC 

(Proquest) och Summon för att få fram relevant litteratur. Resultatet visar att det finns flera 

fördelar med att använda den interaktiva skrivtavlan i No-undervisningen i årkurserna 1-3. Några 

av dessa fördelar är att kommunikationen i klassrummet ökar, att undervisningen lättare kan 

varieras och att lärarna kan inspirera varandra. I diskussionen diskuteras bland annat om den 

interaktiva skrivtavlan kan vara ett redskap för att förbättra resultatet för eleverna i No, detta 

eftersom Pisa-undersökningarna visar att eleverna visar sämre resultat i No än tidigare. 
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Inledning 

Denna studie är en litteraturstudie som syftar till att ta reda på vad forskningen säger om hur och 

varför lärare använder sig av en interaktiv skrivtavla i undervisningen inom No-ämnena i 

årskurserna 1-3. Teknik som t.ex. datorer, surfplattor blir allt vanligare, inte bara i skolorna utan 

är också en del i det vardagliga livet för elever och pedagoger. Enligt läroplanen (Skolverket 2011 

s. 14) ska alla elever få möjligheten i skolan att utveckla kunskaper i att använda modern teknik, 

eleverna ska lära sig att använda tekniken till att utveckla sitt lärande, skapande, kommunikation 

eller för att söka kunskap.  

Betcher, Lee och Blomberg (2011 s. 5) menar att namnet interaktiv skrivtavla kan vara 

missvisande och den jämförs oftast med en whiteboard tavla; men den enda likheten är att det går 

att skriva på båda, med den interaktiva skrivtavlan går det att göra så mycket mera. Att använda 

den interaktiva skrivtavlan som en uppdaterad version av whiteboard tavlan är slöseri med pengar 

enligt Betcher, Lee och Blomberg (2011 s .5).  

Rudhe (20100305) skriver i Lärarnas tidning att det finns problem med användandet av 

interaktiva skrivtavlor i undervisningen. Lärarna måste få både utbildning och fortbildning i hur 

de ska kunna använda dessa i verktyg för att det ska bli ett hjälpmedel i undervisningen. 

Problemet är, enligt Rudhe (20100305), att många lärare inte får någon utbildningen alls i hur de 

kan använda interaktiva skrivtavlor och tekniken kan inte förbättra undervisningen genom att 

bara finnas där.  

Vilken teknik som finns tillgänglig på skolorna varierar kraftigt, vissa skolor har nästan ingen 

teknik alls medan vissa skolor har gjort satsningar på olika digitala verktyg t.ex. datorer till varje 

elev eller interaktiva skrivtavlor. Utifrån erfarenhet från den verksamhetsförlagda utbildningen 

inom lärarutbildningen, har skolorna i den kommunen där jag är placerad gjort en satsning på 

interaktiva skrivtavlor (Smart boards). Hur aktivt lärarna används i undervisningen varierar 

mycket mellan lärarna. Utifrån det arbetet jag har sett bland pedagoger är det vanligt att använda 

interaktiva skrivtavlor inom matematik, svenska, samhällsorienterande ämnena och engelska. Den 

interaktiva skrivtavlan används sparsamt i undervisningen av de naturorienterande ämnena, 

därför är det av intresse att ta reda på hur lärare kan använda den interaktiva skrivtavlan i No-

undervisningen. PISA-undersökningarna (Skolverket 20140401), internationella studier som 

undersöker elevernas kunskaper, visar att elevernas resultat i No blir allt sämre, därför kommer 

denna studie också rikta in sig på att ta red på hur läraren kan använda den interaktiva skrivtavlan 

för att öka motivationen hos eleverna. Den valda inriktningen på årskurserna 1-3 är vald av den 

anledningen att det är inom detta åldersspann som jag som lärare senare kommer att vara 

verksam. 

 

Bakgrund 

I bakgrunden kommer delar ur läroplanen att presenteras, tidigare forskning kring interaktiva 

skrivtavlor kommer att beskrivas och motiveras och en beskrivning av problemställningen om 

varför ämnet anses viktigt att ta upp. 
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Läroplanen 

Den interaktiva skrivtavlan kan vara ett verktyg som läraren kan använda för att eleverna ska få 

lära sig följande utifrån vad som står i läroplanen. Skolverket (2011 s. 14) skriver att alla elever ska 

få möjligheten att i skolan utveckla kunskaper i att använda modern teknik för att använda i sitt 

lärande, skapande, kommunikation eller för att söka kunskap. Eleverna ska enligt läroplanen lära 

sig att söka information på webbsidor och lära sig att vara källkritiska till den information de tar 

del av på dessa sidor (Skolverket 2011 s. 224). Skolverket (2011 s.18) skriver också att det ska 

finnas läromedel av god kvalitet och hjälpmedel för att kunna söka och utveckla de kunskaperna 

som beskrivs i läroplanen. I läroplanen (Skolverket 2011 s. 8) står det att utbildningen inte kan 

eller ska utformas lika för alla utan den ska anpassas och utformas efter varje elev. Därför måste 

undervisningen varieras så att den passar alla elever, detta med hjälp av olika resurser och 

inlärningsstrategier (Skolverket 2011 s.8). Skolverket (2011 s. 144) skriver att en av de förmågor 

som eleverna ska utveckla i No i årskurserna 1-3 är att kunna kommunicera och använda 

begreppen inom No-ämnet.   

 

Tidigare forskning 

Interaktiv skrivtavla definieras här som ett pedagogiskt undervisningsverktyg bestående av en stor 

skärm och en projektor som kopplas till en dator. Skrivtavlan har touchfunktion som reagerar på 

rörelser från händer och speciella pennor men det går också att styra och skriva via datorn 

(Betcher, Lee och Blomberg 2011 s. 4).  

 

Jämförelse mellan olika digitala verktyg 

Kornhall (2014 s. 105) menar att anledningen till att interaktiva skrivtavlor förbättrar 

undervisningen till skillnad från datorer är för att de är verktyg som används i helklass och som 

läraren måste ta ansvar för. Datorer kan, till skillnad från den interaktiva skrivtavlan, ges till 

eleverna utan att ha några genomtänkta undervisningsmoment och sedan kan man hoppas på att 

det förbättrar deras kunskapsutveckling. Den interaktiva skrivtavlan kräver mer genomtänkta 

idéer, läraren måste ha planerat lektionen kring skrivtavlan. Den används som ett verktyg, oftast i 

helklass och som kan skapa diskussioner och därmed skapar också större förutsättningar för att 

alla elever ska förstå. Det är lättare för läraren att upptäcka vilka elever som inte förstår, eftersom 

diskussioner är vanligare och läraren får då höra elevernas resonemang. Detta gör det enkelt för 

läraren att snabbt ge respons och förhoppningsvis nå fram till dessa elever (Kornhall 2014 s.105).  

Kornhall (2014 s. 105), Betcher, Lee och Blomberg (2011 s. 3, 13-16) och Markkanen (2014 s. 76) 

hävdar att interaktiva skrivtavlor inte går att jämföra med andra digitala verktyg som används i 

skolorna av den anledningen att interaktiva skrivtavlor är utformade att passa skolans lärande och 

undervisningssituationer. De beskriver datorer i undervisningen som något som underlättar 

inlärningen för eleverna medan den interaktiva skrivtavlan är ett undervisningsverktyg för läraren 

och i och med detta har den interaktiva skrivtavlan mera positiv inverkan på undervisningen än 

vad datorerna har. Till skillnad från datorer är interaktiva skrivtavlor mer effektiva då det är 

lättare att arbeta tillsammans och det är lättare för både lärare och elever att dela med sig av sina 
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arbeten, tankar och idéer (Kornhall 2014 s. 105; Betcher, Lee och Blomberg 2011 s. 3, 13-16; 

Markkanen 2014 s. 76). 

Betcher, Lee och Blomberg (2011 s. 20-21) och Robling och Westman (2009 s. 4) skriver att den 

interaktiva skrivtavlan kombinerar flera andra digitala verktyg i ett t.ex. whiteboard och projektor. 

Detta menar Betcher, Lee och Blomberg gör den interaktiva skrivtavlan till det mest effektiva 

digitala verktyget, det har påverkat elevernas kunskapsutveckling mest. En stor fördel är att det är 

enkelt för alla pedagoger att använda den interaktiva skrivtavlan. Genom den interaktiva 

skrivtavlan är alla digitala resurser samlade på ett och samma ställe och det går att använda både 

text, bild, ljud, film och internet (Betcher, Lee och Blomberg 2011 s. 20-21; Robling & Westman 

2009 s. 4). Studierna är inriktade på ämnena svenska och matematik, att den interaktiva 

skrivtavlan är enkel att använda borde stämma inom alla skolämnen.  

 

Lärarperspektiv 

Skolverket (2015) menar att digitala lärresurser kan ses som ett utvidgat kollegialt lärande, då tips 

och idéer om undervisningen kan diskuteras med andra lärare runt om i landet som använder 

samma digitala lärresurser. Utbytet underlättar planeringen av den egna undervisningen när allt 

inte måste göras från grunden av varje verksam lärare. Acedu är en sådan tjänst som kan användas 

av lärare och forskare för att tillsammans skapa en plattform för lektioner som är utvecklade och 

som kan användas för vidare forskning och i längden kan undervisningen bli mera kvalitetssäkrad 

(Skolverket 2015).  

Flera forskare (Robling & Westman 2009 s. 74; Earle 2004 s. 18) skriver att en fördel för läraren 

är att hen kan spara tid på att använda den interaktiva skrivtavlan i undervisningen i svenska och 

matematik, dels genom att lektioner som en gång utvecklats kan sparas och användas igen. 

Samtidigt som det är enkelt att via hemsidor dela med sig och få färdiga lektionsplaneringar för 

lärare att använda i undervisningen. Det är enkelt att förbereda lektioner och sedan spara dessa 

när de är genomförda för att antingen kunna gå tillbaka och repetera eller för att kunna använda 

längre fram och att det är enkelt att förstora och förminska föremål på den interaktiva skrivtavlan 

(Robling & Westman 2009 s. 74; Earle 2004 s. 18). 

Giles och Shaw (2011 s. 36) har gjort en studie i förskolan om den interaktiva skrivtavlan och ser 

lättillgängligheten som en annan stor fördel med den interaktiva skrivtavlan för läraren. Konkreta 

material som tidigare kunde vara svårt att få tag på till undervisningen finns att hitta genom 

internet och sedan visa detta på tavlan, exempel på detta kan vara fossiler eller ett 

dinosaurieskelett som på den interaktiva skrivtavlan kan bli ett pussel. Markkanens (2014 s. 76) 

studie utgår i från undervisning i högstadiet, men fördelarna är mera allmänna. Han menar att 

tekniken ger lärare större variationsmöjligheter av och därmed ökar möjligheterna att något sätt 

passar alla elever. En annan fördel med tekniken är att det är enkelt för läraren att undersöka 

elevernas egna idéer och visa varför de stämmer eller varför deras idé inte stämmer, detta genom 

att läraren inte behöver sudda och börja om från början utan kan klicka på tillbaka och pröva 

nästa idé.   

Sweeney (2013 s. 227) beskriver att lärarens inställning till den interaktiva skrivtavlan har inverkan 

på hur positivt den påverkar undervisningen, har läraren en negativ inställning från början bidrar 

den interaktiva skrivtavlan inte lika mycket till en förbättring av undervisningen. Har läraren 
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däremot en positiv inställning till att använda den interaktiva skrivtavlan ger den bättre resultat 

och det påverkar också hur elevernas inställning blir (Sweeney 2013 s.227). 

Flera forskare menar att när lärare får in digitala verktyg i klassrummet som t.ex. den interaktiva 

skrivtavlan, är det viktigt att lärarna får utbildning och fortbildning om hur de kan använda den i 

undervisningen. Det är läraren som måste använda tekniken på rätt sätt för att den ska ha 

möjlighet att ha en positiv inverkan på undervisningen, den interaktiva skrivtavlan ska användas 

som ett hjälpmedel i undervisningen. Många lärare väljer att inte använda den interaktiva 

skrivtavlan även fast de har en i klassrummet av den anledningen att de mer ser det som en börda 

än ett hjälpmedel för att de inte fått utbildning i hur de kan använda den på ett bra sätt i 

undervisningen (Markkanen 2014 s. 85; Betcher, Lee och Blomberg 2011 s. 15-16; Kornhall 2014 

s. 105; Sweeney 2013 s. 227). Kornhall (2014 s. 105) beskriver digitala verktyg som en del av 

skolutvecklingen. Han ser dock problem med dessa verktyg, som ska gynna undervisningen. 

Problemet är att lärarna många gånger inte använder de digitala verktygen på rätt sätt, om de 

överhuvudtaget används alls. Kornhall (2014 s. 105) menar att det inte bara går att ge elever och 

lärare digitala resurser, lärarna måste få utbildning i hur de kan använda dessa i undervisningen 

för att de ska gynna eleverna.   

Betcher, Lee och Blomberg (2011 s. 15-16) menar att problemet med att införa teknik i 

undervisningen är att lärarna måste vara villiga att använda tekniken i undervisningen. Vidare 

skriver Betcher m.fl. att när teknik införs i skolorna måste det vara genomtänkt. Det viktigaste 

med den interaktiva skrivtavlan är lärarens kunskaper. Att läraren vet hur hen kan använda den 

interaktiva skrivtavlan i undervisningen för att motivera och engagera eleverna i arbetet, det är 

trots allt elevernas kunskapsutveckling som är det viktigaste (Betcher, Lee och Blomberg 2011 s. 

139).  

 

Elevperspektiv 

Fördelar ur ett elevperspektiv, utifrån Giles och Shaws (2011 s. 36) studie i förskolan, är att den 

interaktiva skrivtavlan är ett effektivt verktyg i undervisningen, som ökar motivationen hos 

eleverna. När eleverna genom den interaktiva skrivtavlan får kunskapen i ett större sammanhang 

anses den vara mera meningsfull för eleverna (Giles och Shaw 2011 s. 36). Markkanen (2014 s. 

76, 85) menar också att det finns fördelar för eleverna på högstadiet av att använda den 

interaktiva skrivtavlan. Han anser att den kan bidra till en större gruppsamhörighet då den oftast 

används när hela klassen arbetar tillsammans. Den utgör då en gemensam utgångspunkt som 

eleverna sedan kan hjälpa varandra att förstå och tillsammans lära sig och lära varandra. 

Markkanen hävdar också att eleverna själva är positiva till användning av interaktiva skrivtavlor i 

undervisningen och att eleverna upplever att det också har en positiv inverkan på deras lärande. 

Flera andra forskare beskriver också att det finns flera fördelar för eleverna att använda den 

interaktiva skrivtavlan. Robling och Westman (2009 s. 4-5) menar att fördelarna med att använda 

en interaktiv skrivtavla i undervisningen i svenska och matematik är att den kan skapa nyfikenhet 

och lust till lärande. Andra fördelar är snabb respons för eleverna därför att rättning av det 

eleverna gör på den interaktiva skrivtavlan kan rättas automatiskt och detta kan öka 

kunskapsutvecklingen effektivt och även snabb tillgång till svar på elevernas frågor och tankar är 

något som kan upplevas positivt för både elever och lärare. Utifrån studier i matematik och 
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svenska av Sweeney (2013 s. 227); Earle (2004 s. 18) och Robling och Westman (2009) hävdar de 

att den interaktiva skrivtavlan kan öka motivationen och kunskapsutvecklingen hos eleverna, att 

de ökar motivationen att frivilligt vara mera delaktiga på lektionerna. 

  

Koppling mellan hem och skola 

Flera forskare (Giles och Shaw 2011 s. 37; Robling och Westman 2009 s. 73) menar att steget 

mellan hemmet och skolan blir mindre om digitala verktyg används i skolan. De anser också att 

det är viktigt att använda sig av teknik i undervisningen för att på så sätt kan läraren möta 

eleverna på ett sätt som de är vana vid, många elever är vana vid att använda sig av teknik 

dagligen i hemmet t.ex. mobiler, surfplattor eller datorer (Giles och Shaw 2011 s. 37; Robling och 

Westman 2009 s. 73).  

 

Problemställning 

Enligt Skolverket (20140401) blir resultaten i No enligt PISA-undersökningarna sämre för elever i 

Sverige; de lågpresterande eleverna visar störst försämring vad gäller kunskaper i naturvetenskap 

enligt PISA undersökningen. Det finns därför ett stort behov av att hitta undervisningssätt som 

hjälper alla elever att nå målen i No. Flera studier av bland annat Robling och Westman (2009 s. 

4-5) och Earle (2004 s. 18) visar att interaktiva skrivtavlor har betydelse för elevers motivation för 

lärande i matematik och svenska. Utifrån tidigare erfarenheter genom den verksamhetsförlagda 

utbildningen finns resurser i skolorna i den kommun som min verksamhetsförlagda utbildning 

sker i, i form av interaktiva skrivtavlor. Denna resurs används inte effektivt under No-lektionerna 

vid jämförelse med t ex svenska – och matematiklektionerna. Det finns därmed ett behov av att 

studera på vilket sätt interaktiva skrivtavlor skulle kunna bidra till ökad motivation och ökat 

lärande i No. Syftet med denna litteraturstudie är att ta reda på mera om hur lärare kan använda 

interaktiva skrivtavlor för att gynna undervisningen i No och se vad forskningen säger om att 

använda den interaktiva skrivtavlan som ett redskap för att öka motivationen hos eleverna i No i 

årskurserna 1-3. 

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med litteraturstudien är att få kunskap om hur och till vad interaktiva skrivtavlor kan 

användas som ett verktyg i No-undervisningen för årskurserna 1-3 för att öka elevernas 

motivation och lärande i No. Eftersom många kommuner i Sverige valt att satsa på olika digitala 

verktyg är det relevant att ta reda på vad forskningen säger om varför lärare kan använda 

interaktiva skrivtavlor i No-undervisningen, på vilket sätt det gynnar eleverna. 

 De frågeställningar som litteraturstudien kommer att utgå ifrån är: 

 Vad säger tidigare forskning om varför pedagoger använder interaktiva skrivtavlor i 

undervisningen inom No i årskurserna 1-3?  
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 Vad säger tidigare forskning om hur och till vad pedagoger använder interaktiva 

skrivtavlor som verktyg i undervisningen för att öka motivationen och lärande hos 

eleverna inom No i årskurserna 1-3?  

 

Metod 

I metoden kommer studiens utformning att förklaras samt vilka urvalskriterier och avgränsningar 

som har använts. Metoden förklarar också hur sökningarna har gått till och vilka databaser som 

har använts i studien. Vidare kommer de etiska ställningstaganden som gjorts att beskrivas. En 

presentation och kvalitetsgranskning av valda artiklar kommer att beskrivas och hur artiklarna 

analyserats kommer att presenteras. 

 

Studiens design 

Denna studie är utformad som en systematisk litteraturstudie. Det som kännetecknar en 

systematisk litteraturstudie enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013 s. 31-32) är 

att den utgår från tidigare forskning kring det aktuella ämnet, ny data samlas inte in. Sökningen av 

tidigare forskning ska genomföras på ett systematiskt sätt och den valda litteraturen ska kritiskt 

granskas och sedan sammanställs. Det finns inga riktlinjer kring hur många studier som måste 

ingå för att det ska räknas som en systematisk litteraturstudie, utan det som är relevant för det 

valda området ska väljas.  

Denna studie har den struktur som Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013 s. 32) 

beskriver i sin bok, som att det ska finnas en motivering till studien, frågeställningar, sökord och 

sökstrategier ska väljas och beskrivas. I studien används vetenskaplig litteratur som ska granskas 

kritiskt, resultat och slutsatser ska enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013 s. 32) 

vara med i studien för att det ska vara en systematisk litteraturstudie.  

 

Urvalskriterier och avgränsningar 

De större avgränsningarna som har gjorts från början i studien är inriktning mot undervisning i 

No-ämnena (kemi, fysik och biologi), årskurserna 1-3. Detta för att 1-3 är de åldrarna som min 

utbildning riktar sig mot och No för att detta är ett ämne som inte får lika mycket fokus som t.ex. 

matte eller svenska. Datorer och andra digitala resurser är inte med i denna studie utan fokus är 

på interaktiva skrivtavlor. Ett annat urvalskriterium är att använda ordet pedagoger i studien 

istället för lärare för att involvera flera kategorier av de som arbetar med eleverna än bara 

klasslärarna, pedagoger innefattar t.ex. också specialpedagoger och fritidspersonal eller andra 

resurspersoner som arbetar nära eleverna.  

De urvalskriterier som har gjorts under sökningens gång är att litteraturen ska vara peer-reviewed 

för att veta att litteraturen är pålitlig och detta innebär att litteraturen är granskad av minst två 

kunniga personer inom ämnesområdet, språket har begränsats till engelska och svenska av den 

anledningen att sökningarna också gav träffar på spanska och franska vilket är språk jag inte 

behärskar. Vid sökningarna har samma artiklar dykt upp både i olika databaser och vid sökningar 
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i samma databaser med olika sökord, dessa artiklar som har påträffats flera gånger har bara 

granskats när de kommit upp vid första sökningen.  

 

Databaser och sökord 

Sökningar har skett i flera databaser ERIC (Proquest), Summon, Avhandlingar.se, Swepub, Libris, 

DiVA och Google scholar.  De databaser som slutligen användes för att hämta relevanta artiklar 

ifrån är ERIC (Proquest) och Summon av den anledningen att de andra databaserna antingen inte 

gav några sökresultat, relevanta sökresultat eller att det gav för många träffar så det inte gick att 

utesluta vad som var relevant eller inte. Databasen ERIC (Proquest) har valts för att få med ett 

internationellt perspektiv på litteraturstudien. En presentation av de slutliga valda databaserna: 

ERIC (Proquest) (Educational Resources Information Center) är en databas som innehåller 

litteratur inom undervisning och pedagogik och innefattar både avhandlingar, artiklar och 

rapporter (Högskolan Dalarna 2015). 

Summon är en databas som söker igenom flera olika databaser samtidigt. Denna databas är 

tidsbesparande och ger en helhetsbild över den litteratur som finns tillgänglig (Högskolan 

Dalarna 2015).  

Sökorden som har valts är utifrån syftet och frågeställningarna. De sökord som valdes på svenska 

var interaktiv skrivtavla, undervisning, digitala verktyg och No av den anledningen att dessa 

sökord var relevanta utifrån frågeställningarna. De sökord som valdes på engelska var interactive 

whiteboard, digital whiteboard, science education, primary school och primary science. Sökordet 

interactive whiteboard valdes efter att detta kom upp som förslag när de svenska sökorden 

användes, sökordet interactive whiteboard ändrades efter några sökningar för att artiklarna gav 

träffar där digital whiteboard förekom och därför valdes detta sökord istället.  

 

Sökstrategi och sökresultat 

Vid sökningarna i databaserna gav inloggningen via biblioteket flera träffar, därför var detta 

aktuellt vid alla sökningarna i databaserna. I bilaga 1 beskrivs alla gjorda sökningar och i tabell 1 

beskrivs de sökningar som resulterade i de slutligen valda artiklarna. Sökningar gjordes i 

databaserna Swepub, Libris, avhandlingar.se, DiVA. Sökningarna gjordes med svenska sökord 

men det gav inte några relevanta träffar eftersom de inte handlade om rätt ålder eller interaktiva 

skrivtavlor eller inte några träffar alls därför valdes dessa databaser bort. I tidskriften NorDina 

gjordes två sökningar med svenska sökord men dessa gav inte några träffar alls och därmed 

valdes tidskriften bort. Efter att ha gjort sökningar med svenska sökord valdes dessa sökord bort 

eftersom det inte gav några träffar eller inte några relevanta träffar. Därefter övergick sökningarna 

till databaserna ERIC (Proquest), summon och google scholar med engelska sökord. Flera 

sökningar gjordes i varje databas (se bilaga 1) med varierande kombinationer av de valda 

sökorden och med AND som bindeord mellan de olika sökordskombinationerna, det innebär att 

databasen eller sökmotorn endast visar de träffar som innehåller samtliga sökord och ger då ett 

smalare resultat (Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 2013, s. 78). I Google scholar 

gjordes sökningar med engelska sökord men sökmotorn blev bortvald eftersom att sökningarna 

gav för många träffar för att det skulle vara rimligt eller finnas tid att läsa igenom alla titlar 
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och/eller abstract. Sökmotorn gav mest träffar på examensarbeten och inte vetenskapliga artiklar 

som var peer-reviewed och dessa var inte relevanta för denna studie. I de kvarvarande 

databaserna ERIC (proquest) och Summon gav sökningarna relevanta sökresultat och rimligt 

många träffar för att kunna välja ut de artiklar som var användbara till studien. Titlarna lästes i 

dessa sökningar, i Summon lästes de 50 första titlarna, därefter kom det upp titlar som handlade 

om andra digitala verktyg. I ERIC (Proquest) lästes alla titlarna 45 respektive 17. Artiklar som 

kom upp i flera sökningar valdes vid det andra tillfället automatiskt bort och vid intressanta titlar 

som hörde till ämnet lästes också abstracten till artiklarna. I ERIC (Proquest) lästes 10 respektive 

7 abstract och i Summon lästes 30 abstract för att se närmare om studierna var för rätt ämne och 

åldersspann. De åtta abstract som passade in på ämnet och åldersspannet lästes igenom för att se 

om de besvarade frågeställningarna. Sökresultatet blev tillslut åtta artiklar som var relevanta 

utifrån frågeställningarna, ämne, ålder och fokus på den interaktiva skrivtavlan. Tabell 1 visar 

vilken databas sökningen har skett i, vilka sökord som har använts, avgränsningar, hur många 

titlar/abstract som läst. Tabell 1 visar också hur många artiklar som var relevanta att läsa och 

tillslut hur många artiklar som valdes utifrån varje sökning. Många artiklar valdes bort när de inte 

stämde in på ämnesområdet eller inte stämde in på valda årskurser. 

 

Tabell 1: Sökningar där slutligen artiklar har använts ifrån. För fullständigt sökresultat se bilaga 1.  

Databas Sökord Avgränsningar Träffar Lästa titlar 

och/ eller 

abstract 

Artiklar 

att läsa 

Använda 

artiklar 

Använda 

avhandling

ar 

ERIC 

(Proquest) 

 

 

Interactive 

whiteboard AND 

science education 

Peer-reviewed 45 45 2 2  

ERIC 

(Proquest) 

Interactive 

whiteboard AND 

primary science 

Peer-reviewed 17 17 2 2  

Summon Digital whiteboard 

AND science 

education,  primary 

school 

Peer-reviewed, 

tidskriftsartiklar 

857 50 4 4  

 

Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskning har gjorts på de slutligen valda artiklarna. Samtliga artiklar som valts ut till 

studien är peer-reviewed vilket innebär att de är granskade av vanligen två oberoende experter 

inom det forskningsområdet. Granskningen görs på innehåll och dess kvalitet (Eriksson Barajas, 

Forsberg och Wengström 2013, s. 61-62).  Det som undersökts i artiklarna är om de uppfyller 
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dessa sex krav: 1. Peer-reviewed 2. Ett syfte tydligt framgår. 3. En redovisad metod över hur data 

insamlats och analys av denna. 4. Redovisade etiska aspekter.  5. Tydligt redovisat resultat. 6. 

Kontrollerbara källor. (Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 2013 s. 176-192). Dessa 

punkter har valts för att de visar om en studie är tillförlitlig eller inte och dessa visar på ett vanligt 

förekommande upplägg av vetenskapliga artiklar. De valda artiklarna har en och en noga lästs 

igenom med ovanstående punkter i åtanke och utifrån punkterna granskats och detta undersökt 

om de uppfyller kraven för kvalitetsgranskningen.  

I tabell 2 synliggörs vilka kriterier som kvalitetsgranskningen utgått i från och om artiklarna 

uppfyller dessa, vilket alla utom en artikel gör, i denna artikel står det inte om etiska 

ställningstaganden som gjorts men denna artikel används ändå i denna litteraturstudie av 

anledningen att den är peer-reviewed och detta innebär att den är granskad enligt etiska aspekter 

och därmed godkänd.  
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Tabell 2: Kriterier för kvalitetsgranskningen och om artiklarna uppfyller dessa.  

Författare Mildenhall, 

Marshall, 

Northcote & 

Swan  

Murcia, 

Karen 

Hennessy, 

Deaney, 

Ruthven& 

Winterbottom 

Maher, 

Phelps, 

Urane & 

Lee 

Kershner, 

Mercer, 

Warwick & 

Kleine 

Staarman  

Mercer, 

Warwick,  

Kershner, & 

Kleine 

Staarman  

Gillen, 

Littleton, 

Twiner, 

Staarman & 

Mercer 

Jang & 

Tsai 

Peer-

reviewed 

Ja Ja Ja Ja Ja  Ja Ja Ja  

Finns ett 

tydligt 

uttalat 

syfte med 

studien? 

Ja  Ja  Ja Ja Ja  Ja Ja  Ja  

Finns det 

en tydligt 

redovisad 

metod 

gällande 

insamling 

och analys 

av data? 

Ja Ja  Ja Ja  

 

Ja  Ja  Ja  Ja  

Finns det 

en tydlig 

redovisnin

g av av 

resultat 

och 

slutsatser? 

Ja Ja  Ja Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

Finns det 

kontroller

bara 

källor? 

Ja Ja  Ja Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

Är etiska 

övervägan

den 

gjorde? 

Ja  Inte uttalat 

dock 

nämns inte 

några 

namn 

varken på 

personer 

eller skola.  

Ja Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  
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Etiskt förhållningssätt 

Etiska förhållningssätt är viktigt att ta hänsyn till i studier. Ännu viktigare är det när barn är med i 

studierna. För att de etiska förhållningsätten ska vara uppfyllda har vetenskapsrådet tagit fram 

fyra principer som ska uppfyllas. Dessa är:  

Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. 

 Informationskravet: Forskaren ska informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte. 

 Samtyckeskravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. 

 Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer ska ges 

största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna ska förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem. 

 Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål.  (Dimenäs 2007 s. 26-27) 

Författarna till artiklarna i denna studie har tagit hänsyn till de etiska aspekterna som finns. 

Hänsyn har tagits till författarna i denna litteraturstudie i form av att inte försöka förvränga 

resultatet eller tolka artiklarna utifrån egna erfarenheter.  

  

Beskrivning av artiklarna 

Artikel 1: Interactive whiteboard: Interactive or just whiteboard? (2010)                                 

Författare: Northcote, M,. Mildenhall, P ,. Marshall, L & Swan, E                                      

Tidskrift: Australasian Journal of Educational Technology                                                             

Syfte: Syftet med studien är att ta reda på hur man kan använda interaktiva skrivtavlor i No i 

grundskolan och sedan förmedla kunskapen vidare.                                                                                                       

Metod: Observationer och fältanteckningar från samtal och diskussioner.                                 

Resultat: I studien framkommer att det finns fördelar med den interaktiva skrivtavlan både för 

läraren och eleverna och att fördelarna är flera med användandet av interaktiv skrivtavla än med 

andra digitala verktyg.  

Artikel 2: Multi-modal representations in primary science: -what´s offered by interactive 

whiteboard technology (2010)                                                                                              

Författare: Murcia, Karen                                                                                                           

Tidskrift: Teaching Science                                                                                                               

Syfte: Syftet är att få kunskap om hur elever i grundskolan kan lära sig No genom att använda den 

interaktiva skrivtavlan i undervisningen.                                                                                        

Metod: Intervju med verksamma lärare                                                                                      

Resultat: Studien beskriver fördelar med den interaktiva skrivtavlan i de fall där läraren vet hur 

hen ska använda sig av den interaktiva skrivtavlan, det finns flera fördelar om den används på rätt 

sätt och med olika inlärningsmetoder. 

Artikel 3: Pedagogical strategies for using the interactive whiteboard to foster learner 

participation in school science (2007)                                                                                                            
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Författare: Hennessy, S., Deaney, R., Ruthven, K & Winterbottom, M                                      

Tidskrift: Learning, Media and Technology                                                                                     

Syfte: Öka förståelsen för hur pedagogiken kan utvecklas när användandet av interaktiva 

skrivtavlorna i No undervisningen ökar.                                                                                      

Metod: Intervjuer med lärare och elever, observationer och intervjuer med fyra vetenskapliga 

institutioner                                                                                                                                    

Resultat: Studien beskriver hur lärare på olika sätt kan använda den interaktiva skrivtavlan i 

undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena. 

Artikel 4: Primary school teachers´use of digital resources with interactive whiteboards: The 

Australian context (2012)                                                                                                           

Författare: Maher, D., Phelps, R., Urane, N & Lee, M                                                              

Tidskrift: Australasian Journal of Educational Technology                                                           

Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur lärare arbetar med interaktiva skrivtavlor i 

undervisningen i No i grundskolan och varför de väljer att arbeta med just interaktiva skrivtavlor 

samt om det begränsar eller förbättrar undervisningen i grundskolan.                                         

Metod: Enkäter och gruppintervjuer med verksamma lärare                                                         

Resultat: I studien beskrivs fördelar och nackdelar med att använda den interaktiva skrivtavlan i 

No-undervisningen för lärare. En viktig punkt är utbildning i hur lärarna kan använda den 

interaktiva skrivtavlan.  

Artikel 5: Can the interactive whiteboard support young children’s collaborative communication 

and thinking in classroom science activities? (2010)                                                                

Författare: Kershner, R., Mercer, N .,Warwick, P &  Kleine Staarman, J                                 

Tidskrift:  Language and Education                                                                                                

Syfte: Syftet med studien var att ta reda på hur lärare kan använda den interaktiva skrivtavlan i 

undervisningen i No för att eleverna ska arbeta tillsammans med olika aktiviteter inom No.      

Metod: Intervjuer med lärare och elever, fältanteckningar, diskussioner med lärare och 3 

inspelade lektioner per klass.                                                                                                                         

Resultat: I resultatet framgår att den interaktiva skrivtavlan har positiva effekter för elevernas 

utveckling i No och att de kommunicerar och delar med sig av sina tankar och idéer till varandra, 

det framgår också vissa nackdelar med att använda den interaktiva skrivtavlan i undervisningen.  

Artikel 6: Can the interactive whiteboard help to provide ‘dialogic space’ for children’s 

collaborative activity? (2010)                                                                                                 

Författare: Mercer, N., Warwick, P., Kershner, R & Kleine Staarman, J                                  

Tidskrift: Language and education                                                                                                  

Syfte: Syftet var att ta reda på hur läraren kan använda den interaktiva skrivtavlan för att bidra till 

att eleverna gemensamt kan lära sig utifrån den interaktiva skrivtavlan genom motiverande 

diskussioner, dela olika synvinklar och tillsammans komma fram till lösningar och svar på 

problem inom No.                                                                                                                                        

Metod: Observationer, video-inspelningar och intervjuer och kommentarer från lärare.           

Resultat: Resultatet visar att det finns många fördelar med att använda den interaktiva skrivtavlan 

i No-undervisningen en av dessa är att eleverna orkar hålla fokus längre och tappar inte 

koncentrationen lika lätt som vid andra undervisningssätt.  
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Artikel 7:  Using the interactive whiteboard to resource continuity and support multimodal 

teaching in a primary science classroom (2008)                                                                                    

Författare: Gillen, J., Littleton, K., Twiner, A., Staarman, J.K & Mercer, N.                           

Tidskrift:  Journal of Computer Assisted Learning.                                                                       

Syfte: Syftet var att undersöka hur lärare kan använda de fördelar som finns med den interaktiva 

skrivtavlan för att öka elevernas lärande och engagera eleverna i No-aktiviteter för att tillsammans 

dela sina tankar och idéer och använda dessa för att lära sig tillsammans.                                    

Metod: Observationer, video-inspelningar och intervjuer med lärare.                                       

Resultat: Resultatet från studien visar att använda den interaktiva skrivtavlan i undervisningen är 

tidsbesparande, undervisningsmaterial är mer lättillgängligt och det ökar sammanhållningen i 

klassen.  

Artikel 8: Reasons for using or not using interactive whiteboards: Perspectives of Taiwanese 

elementary mathematics and science teachers (2012)                                                               

Författare: Jang, S-J & Tsai, M-F                                                                                             

Tidskrift: Australien Journal of Educational Technology                                                              

Syfte: Syftet med studien var att ta reda på varför eller varför inte lärare ska använda sig av den 

interaktiva skrivtavlan i undervisningen i matematik och naturvetenskap, samt att se om det var 

någon skillnad mellan ämnena, lärarens kön och undervisningserfarenheter.                            

Metod: Intervjuer med lärare i tre steg, första steget handlade om basfakta som kön, 

undervisningsämne m.m, andra steget innehöll frågor om inställningen till interaktiva skrivtavlor 

och om de använde dessa i undervisningen och varför eller varför inte. Det tredje steget var bara 

för de lärare som använde den interaktiva skrivtavlan i undervisningen och detta steg innehöll 

öppna frågor om hur och när de använda den interaktiva skrivtavlan.                                                  

Resultat: Enligt studien finns det flera skäl att använda den interaktiva skrivtavlan än det finns 

skäl att inte göra det, den största anledningen till att den inte används är att den inte finns i 

klassrummet.  

 

Analys av utvald litteratur 

Litteraturen som har valts till denna litteraturstudie utgår i från frågeställningarna och har valts 

för att de kan besvara dessa, antingen båda frågeställningarna eller bara den ena. Artiklarna har 

sedan läst igenom noga för att veta vilka delar av artiklarna som är relevanta och som kan svara 

på frågeställningarna. Därefter har artiklarna lästs för att hitta gemensamma drag vilka sedan har 

utformats som olika kategorier för respektive frågeställning. Till frågeställning 1: Vad säger 

tidigare forskning om varför pedagoger använder interaktiva skrivtavlor i undervisningen inom 

No i årskurserna 1-3? har följande fyra kategorier hittats fördelar för lärare, kommunikation, 

anpassad undervisning och fördelar ur ett elevperspektiv. Till frågeställning 2: Vad säger tidigare 

forskning om hur och till vad pedagoger använder interaktiva skrivtavlor som verktyg i 

undervisningen för att öka motivationen och lärande hos eleverna inom No i årskurserna 1-3? 

hittades tre kategorier: film och tv-program, undervisningsupplägg och begrepp och diskussioner. 

 

Tabell 3 visar vilken litteratur som behandlar vilka frågeställningar.  
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Författare Frågeställning 1 Frågeställning 2 

Northcote, Mildenhall, Marshall & Swan (2010) Ja Ja  

Gillen, Littleton, Twiner, Staarman & Mercer (2008) Ja  Ja  

Jang & Tsai (2012) Ja  Nej  

Kershner, Mercer, Warwick &  Kleine Staarman (2010) Ja Ja  

Maher, Phelps, Urane & Lee (2012) Ja  Ja  

Mercer, Warwick, Kershner & Kleine Staarman (2010) Ja  Ja  

Hennessy, Deaney, Ruthven & Winterbottom (2007) Ja  Nej  

Murcia (2010) Ja  Ja  

 

Resultat 

Resultatdelen beskriver det som framkommit från de valda artiklarna. Resultatet är indelat i två 

underrubriker som består av studiens frågeställningar. Under varje frågeställning delas resultatet 

in i olika kategorier efter det som framkommit från resultatet av artiklarna.  

 

Vad säger tidigare forskning om varför pedagoger använder interaktiva skrivtavlor i 

undervisningen inom No i årskurserna 1-3? 

Fördelar för lärare 

Northcote, Mildenhall, Marshall och Swan (2010 s. 506) skriver att lärarna kan använda en 

stekpanna, video, tv, projektor, skapa nya storskaliga diagram och spara dem och osv, men att 

använda komplicerade kombinationer av konkreta föremål kan vara både tidskrävande och 

opraktiska i vissa fall och har inverkan på takten på lektionerna. Därför menar Northcote m.fl. 

(2010 s. 506) kan den interaktiva skrivtavlan underlätta planeringen och effektivisera 

undervisningen i No. Enligt Northcote, Mildenhall, Marshall och Swan (2010 s. 507) har den 

interaktiva skrivtavlan ”multipla effekter”, dvs. att funktionerna på den interaktiva skrivtavlan 

utgör flera positiva effekter än om de digitala resurserna skulle användas separat; några fördelar är 

bland annat inspiration, förklara begrepp och processer, tidsbesparande och repetition. Gillen, 

Littleton, Twiner, Staarman och Mercer (2008 s. 357) menar att det inte är att tillgången till 

digitala verktyg tidigare varit omöjliga för lärare, utan snarare att den interaktiva skrivtavlan är lätt 

att använda och det gör det bekvämt för lärarna att använda tekniken, tekniken kan användas 

snabbt och detta underlättar användandet av tekniken i undervisningen. 

Jang och Tsai (2012 s. 1457-1459) menar att den interaktiva skrivtavlan är användarvänlig för 

läraren och det är lätt för läraren att dela med sig av resurserna till andra lärare och även få 
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inspiration från andra och därmed kan läraren utveckla sin undervisning i No på ett 

tidsbesparande sätt samtidigt som det är kompetensutveckling för alla inblandade lärare. Enligt 

Kershner, Mercer, Warwick och Kleine Staarman (2010 s. 380-381) anser flera lärare att behovet 

av digitala verktyg är större inom No än inom andra ämnen då många komplicerade begrepp och 

funktioner ska förklaras. Detta kan underlättas med den interaktiva skrivtavlan därför att det 

finns många färdiga lektionsplaneringar på nätet och många bra filmer som förklarar 

komplicerade funktioner och begrepp. 

I Maher, Phelps, Urane och Lee (2012 s. 153-154) studie anser lärarna att de varierar lektionerna 

mera än tidigare, då de är lätt att få inspiration till lektionsupplägg av andra verksamma lärare och 

detta menar lärarna höjer kvaliteten på undervisningen för att lektionerna blir mera varierade och 

mer tid kan läggas på att utveckla lektionerna istället för att planera lektioner från grunden. I tre 

av studierna är tidsbesparande ett återkommande ord, lärarna anser att mindre tid går åt till att 

planera lektioner vid användning av den interaktiva skrivtavlan, det är dessutom lätt att gå tillbaka 

och se vilka delar som klassen har arbetat med tidigare (Murcia 2010 s. 28; Mercer, Warwick, 

Kershner och Kleine Staarman 2010 s. 381-382; Hennessy, Deaney, Ruthven och Winterbottom 

2007 s. 297-298).  

 

Kommunikation i klassrummet 

Flera forskare har i sina studier kommit fram till att ökad klassrumskommunikation är en av 

fördelarna med att använda den interaktiva skrivtavlan i No-undervisningen. Kershner m.fl. (2010 

s. 381) menar att eleverna kommunicerar mera och använder ett mera vetenskapligt språk när de 

samtalar kring det som visas på den interaktiva skrivtavlan. Northcote m.fl. (2010 s. 506) anser att 

helklassdiskussioner gör att eleverna lär sig av varandra och utvecklar det vetenskapliga språket. 

Hennessy m.fl. (2007 s. 294) menar att när eleverna riktar fokus på den interaktiva skrivtavlan 

istället för att all uppmärksamhet riktas mot den som talar, gör att det blir en mer öppen atmosfär 

i klassrummet och detta bidrar i sin tur till att eleverna vågar samtala mera. Enligt Murcias (2010 

s. 28) studie har hon observerat att eleverna deltar i helklassdiskussioner på ett mera effektivt sätt 

och att flera elever vågar delta i samtalen vid användandet av den interaktiva skrivtavlan i No.  

 

Anpassad undervisning 

Northcote m.fl. (2010 s. 504) skriver att den interaktiva skrivtavlan kan ses som en användbar 

verktygslåda för att underlätta interaktioner med flera typer av representation, vilket gör det 

enklare för läraren att anpassa undervisningen i No efter varje elevs förutsättningar och behov. I 

Kershner m.fl. (2010 s. 381) studie anser flera av lärarna att det är lättare att vara flexibel i 

undervisningen när tekniken är lättillgänglig, vilket gör att de lättare kan anpassa undervisningen 

till olika elevers inlärningsstilar. Maher m.fl. (2012 s. 153) redovisar i sin studie att det gynnar alla 

elever att använda den interaktiva skrivtavlan i undervisningen, elever i behov av särskilt stöd 

gynnas extra mycket av att undervisningen varieras mera med hjälp av tekniken. Gillen m.fl. 

(2008 s. 357) skriver att det enligt lärarna i studien är enkelt att anpassa undervisningen efter 

årskurs och olika kunskapsnivåer hos eleverna med hjälp av den interaktiva skrivtavlan.  
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Fördelar ur ett elevperspektiv 

Mercer m.fl. (2010 s. 381-382) har kommit fram till att det är lättare att engagera eleverna i 

lektionerna och att uppmuntra till frivilligt deltagande, vilket eleverna gör oftare än vanligt enligt 

Mercer m.fl.s studier när den interaktiva skrivtavlan används i No-undervisningen. Hennessy 

m.fl. (2007 s. 297-298) menar att den interaktiva skrivtavlan främjar deltagandet och gör att 

eleverna är mer aktiva på lektionerna. Murcia (2010 s. 28) anser att en fördel med att använda den 

interaktiva skrivtavlan i No-undervisningen är att eleverna är mera fokuserade på uppgifterna än 

annars, de blev inte uttråkade och slutade inte med uppgifterna efter en stund utan höll fokus 

under hela lektionen. Maher m.fl. (2012 s. 153) kom i sin studie fram till att eleverna blev mera 

motiverade och det blev en effektivare inlärning när läraren använde den interaktiva skrivtavlan i 

kombination med andra undervisningsstrategier. Det var också lättare för läraren att få elevernas 

uppmärksamhet och behålla denna under lektionerna (Maher m.fl. 2012 s. 154).  

Kershner m.fl. (2010 s. 380) menar att det är enkelt för läraren att pröva elevernas idéer och bara 

trycka på tillbaka och prova flera idéer, vilket kan vara svårare utan den interaktiva skrivtavlan. 

Kershner m.fl. skriver vidare att samspelet mellan lärare-elev och elev-elev ökade och det stärkte 

de sociala relationerna i klassrummet. Jang och Tsai (2012 s. 1458-1459) skriver utifrån sina 

studier att eleverna delar sin kunskap och utbyter idéer och teorier i större utsträckning, vilket 

lärarna i studierna menar är positivt då eleverna kan lära av varandra och det visar vilka elever 

som har förstått olika begrepp eller funktioner inom No. Northcote m.fl. (2010 s. 502-504) 

beskriver att den interaktiva skrivtavlan anses förbättra studieresultaten och främjar lärandet. 

Eleverna får en djupare förståelse då flera konkreta exempel då det finns mer lättillgängligt. Ökad 

nyfikenhet hos eleverna är också en fördel som framkommit av studien (Northcote m.fl. 2010 s. 

502-504).  

 

Vad säger tidigare forskning om hur och till vad pedagoger använder interaktiva 

skrivtavlor som verktyg i undervisningen för att öka motivationen och lärande hos 

eleverna inom No i årskurserna 1-3? 

Film och tv-program 

Filmer och tv-program är, enligt de studier som flera forskare har gjort, vanligt att använda den 

interaktiva skrivtavlan till i No-undervisningen för elever i årskurserna 1-3. Att visa filmer från 

YouTube eller streama filmer och tv-program från andra hemsidor på nätet är ett vanligt 

användningsområde, både vanliga- och animerade filmer (Northcote m.fl. 2010 s. 506; Gillen 

m.fl. 2008 s. 354, 356; Murcia 2010 s. 25-26; Maher m.fl. 2012 s. 148). Ett exempel på detta 

beskriver Murcia (2010 s. 25-26). Hon observerade en lektion med temat dag och natt. Syftet med 

lektionen var att studera skillnaden på dag och natt, varför det skiftar och hur jorden roterar. 

Läraren använde sig av filmer, ljud och bild på den interaktiva skrivtavlan, hen stoppade filmen 

flera gånger för att kunna rita och markera det som var viktigt i filmen och detta skapade 

helklassdiskussioner om filmen (Murcia 2010 s. 25-26). 

Ett annat exempel på hur lärare kan använda film i No-undervisningen är det som Gillen m.fl. 

(2008 s. 354, 356) beskriver i sin studie, läraren i studien använder texter och animationer på den 

interaktiva skrivtavlan när hen ska gå igenom området med vattnets olika faser. Läraren visar två 

olika animerade filmer där den ena visar hur vatten övergår från de olika faserna från fast, 
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flytande och gasform och den andra filmen visar samma faser men med en elevs kropp som 

exempel. Sedan uppmuntrar läraren eleverna att använda sin egen kropp att visa med. Läraren 

använder den information som presenteras på den interaktiva skrivtavlan och vidareutvecklar 

beskrivningar och gester. Återanvändning av samma texter och filmer under hela arbetet inom 

detta ämnesområde användes. Syftet med detta var att skapa kontinuitet över lektioner, att 

befästa kunskapen, dela erfarenheter och skapa samhörighet och att minska klyftan mellan 

vardagliga och vetenskapliga förklaringar om avdunstning (Gillen m.fl. 2008 s. 354, 356).   

 

Undervisningsupplägg 

Northcote m.fl. (2010 s. 506-507) skriver att det lärarna i studierna lägger fram är att de kan 

använda den interaktiva skrivtavlan både till att introducera ett nytt område, men också för att 

kunna använda den under hela arbetets gång för att på så sätt förstärka klassrumsaktiviteterna. 

Murcia (2010 s. 25) menar att den interaktiva skrivtavlan kan dels användas för att spara arbeten 

för att kunna gå tillbaka till dessa och repetera eller för att elever som inte varit med vid tillfället 

enkelt kan komma ikapp det de missat. I Murcias (2010 s.25) studier framkommer det också att 

lärarna använder den interaktiva skrivtavlan till att förbereda lektioner och spara dessa.  

Maher m.fl. (2012 s. 148) beskriver i sin studie att en av skolorna i studien hade avsett tid vid 

varje personalmöte att diskutera hur de använde den interaktiva skrivtavlan i undervisningen för 

att dela med sig av idéer och tankar till varandra för att utveckla användandet av den interaktiva 

skrivtavlan i undervisningen inom No-ämnena. Maher m.fl. (2012 s. 148-151) beskriver olika 

undervisningsmöjligheter för läraren via den interaktiva skrivtavlan i No-undervisningen, dessa är 

bland annat pussel, spel. Ett vanligt pussel som flera lärare använde var där eleverna skulle sätta 

kroppsdelarna på rätt plats på både människor och djur. Andra program som var vanliga att 

använda var Microsoft Word, Powerpoint, musikprogram, uppslagsverk, 

videoredigeringsprogram, Paint eller animationsprogram (Maher m.fl. 2012 s. 148-151).  

Utifrån Murcias (2010 s. 25-26) studie som beskriver en serie av lektioner där läraren och 

eleverna varje dag arbetar med ett tema, visar det hur man kan använda den interaktiva 

skrivtavlan i No-undervisningen både för att introducera och för att spara lektioner för att sedan 

fortsätta använda dessa. Läraren och eleverna gör tillsammans en daglig väderbok då temat på 

lektionerna är vädret. De dokumenterar vädret varje dag för att sedan göra diagram om detta, en 

elev har ansvaret för att sköta den interaktiva skrivtavlan, olika elever för varje dag. Eleverna 

hjälps åt att se vad det är för väder och sedan dra rätt symboler till väderboken och att kolla 

temperaturen för dagen och sedan ange årstid, dag och månad. Eleverna ska sedan klä en person i 

rätt kläder för dagens väder. Detta uppmuntrade eleverna till att använda vetenskapliga termer 

och översätta symboler till ord genom att de tillsammans diskuterade fram vilket väder det var 

och vilken symbol som stämde in på dagens väder (Murcias 2010 s. 25-26). 

 

Begrepp och diskussioner 

Northcote m.fl. (2010 s. 502-504) menar att den interaktiva skrivtavlan kan med fördel användas 

inom No i samband med svårare ord och begrepp för att konkret kunna visa ordens betydelse på 

ett enkelt sätt genom bild, ljud, film eller musik. Detta är ett bra användningsområde för både 
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olika inlärningsstilar men också för elever med annat modersmål (Northcote m.fl. (2010 s. 504). 

Kershner m.fl. (2010 s. 370-376) beskriver att de resurser som lärarna använde för att förklara 

olika begrepp var pussel och spel, online-resurser t.ex. Google, lärplattformar, bloggar, Google 

Earth eller sidor med färdiga lektioner för lärarna. Lärarna i studierna beskriver att de genom den 

interaktiva skrivtavlan skapar diskussioner om olika begrepp och det är lättare att förklara nya 

begrepp för eleverna genom de resurser som finns tillgängliga. Diskussionerna bidrar till en mer 

utvecklad förståelse (Kershner m.fl. 2010 s. 370-376).  

Nedan följer tre exempel på hur man kan använda den interaktiva skrivtavlan när man förklarar 

begrepp och skapar diskussion kring dessa. Murcia (2010 s. 26) beskriver utifrån sina 

observationer denna lektion som gick ut på att undersöka friktion och gravitation, läraren 

använde sig av den interaktiva skrivtavlan som ett komplement till fysiska experiment för 

eleverna. På skrivtavlan visade läraren filmer om hur friktion och gravitation fungerar och sedan 

fick eleverna göra egna experiment. Detta skapade både helklassdiskussioner och diskussioner i 

mindre grupper och det uppmuntrade till att använda vetenskapliga termer (Murcia 2010 s. 26).   

Kershner m.fl. (2010 s. 370-376) beskriver en aktivitet utifrån studien som uppmanar barnen att 

diskutera, skissa och kommentera hur tänderna av olika djur kan se ut. Fokus på lektionen är att 

få eleverna att försöka använda vetenskapliga termer när de samtalar om djurens olika 

egenskaper, vilket läraren anser att den interaktiva skrivtavlan bidrar med då samtalen blir mera 

levande när hela klassen arbetar tillsammans. Eleverna ska genom att se djurens olika tänder 

försöka tänka på t.ex. vad de kan tänkas äta för föda. Läraren inleder diskussionen, men snabbt 

övertar eleverna talutrymmet, och delar tankar och idéer. Att det är en storskärm som eleverna 

fokuserar på tror läraren är bra, för då ligger fokus på den och inte på enskilda elever vilket hen 

tror bidrar till att flera vågar delta i diskussionerna (Kershner m.fl. 2010 s. 370-376).  

Mercer m.fl. (2010 s. 375-378) beskriver flera lektioner som de observerat där några elever fick 

utföra sitt grupparbete på den interaktiva skrivtavlan och resten av klassen fick utföra samma 

uppgift på vanligt papper, detta för att kunna jämföra hur effektiv den interaktiva skrivtavlan är. 

Uppgiften gick ut på att de fick en bild på ett påhittat djur vid namnet Gruffalo där eleverna 

tillsammans skulle komma fram till var djuret levde, vad det åt, var djuret bor och vilken nytta 

människan kan ha av djuret och de skulle motivera sina val. Eleverna som arbetade vid den 

interaktiva skrivtavlan arbetade mera effektivt och det var lättare för eleverna att vara delaktiga då 

alla kunde skriva och se både text och bild samtidigt, diskussionerna var mera levande bland 

dessa elever. Utifrån observationerna fick forskarna också fram att eleverna som arbetade med 

den interaktiva skrivtavlan orkade hålla koncentrationen längre än de som arbetade med papper 

och penna (Mercer m.fl. 2010 s. 375-378).   

 

Sammanfattning av resultatdelen 

I resultatet framkommer det att anledningen till varför lärare kan använda den interaktiva 

skrivtavlan i No-undervisningen i årskurserna 1-3 är att fördelarna är många. Flera av forskarna 

menar att en av fördelarna är att det är enklare för läraren att förklara svåra begrepp och 

funktioner som eleverna ska lära sig inom No. Detta är enklare vid användning av den interaktiva 

skrivtavlan därför att materialet är mera lättillgängligt och variationsmöjligheter är många 
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(Northcote m.fl. 2010 s. 502-504; Murcia 2010 s. 26; Kershner m.fl. 2010 s. 370-376; Maher m.fl. 

2012 s. 148-151).  

Kommunikation och diskussion är ord som är återkommande hos de olika forskarna i studien. 

Forskarna menar att kommunikationen och diskussionerna blir bättre i de klassrum där den 

interaktiva skrivtavlan används, den inbjuder till samtal och detta bidrar till ökad förståelse hos 

eleverna (Kershner m.fl. 2010 s. 381; Northcote m.fl. 2010 s. 506;  Murcia 2010 s. 28; Hennessy 

m.fl. 2007 s. 294). Att kunna variera undervisningen är enkelt med den interaktiva skrivtavlan 

anser flera forskare och det är positivt för eleverna och läraren att undervisningen kan bli 

anpassad efter elevernas olika förutsättningar, behov och inlärningsstilar. Läraren kan enkelt göra 

detta när det finns tillgång till många olika resurser via den interaktiva skrivtavlan som t.ex. film, 

spel och pussel (Northcote m.fl. 2010 s. 504; Kershner m.fl. 2010 s. 381; Maher m.fl. 2012 s. 148, 

153; Hennessy m.fl. 2007 s. 297-298; Gillen m.fl. 2008 s. 357; Murcia 2010 s. 25).  

 

Diskussion 

Diskussionen är indelad i tre delar, metoddiskussion, resultatdiskussion och fortsatta studier. I 

metoddiskussionen diskuteras val av metod och kritik till denna. Resultatdiskussionen innehåller 

diskussion om det resultat som framkommit i studien. Sista delen, fortsatta studier delger tankar 

om hur studien kan utvecklas.  

 

Metoddiskussion 

Att denna studie är en systematisk litteraturstudie kan ha både för- och nackdelar. En systematisk 

litteraturstudie (Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 2013 s. 32) har inga begränsningar på 

hur många studier som ska vara med utan antalet ska avgöras utifrån hur mycket aktuell forskning 

som finns, detta var inte möjligt i detta fall då tiden var väldigt begränsad. Relevant forskning har 

använts i studien men det finns mer forskning inom området men som föll bort på grund av 

tidsbrist. De svenska sökorden var interaktiv skrivtavla, undervisning, digitala verktyg och dessa 

gav inte några relevanta träffar eller inte några träffar alls. De svenska sökorden hade kunnat 

vidgas men när dessa sökord inte gav några träffar valdes engelska sökord istället och dessa gav 

relevanta träffar därför spenderades ingen tid på att utöka sökorden på svenska, därför kan 

relevant forskning ha missats. De sökord som valdes på engelska var interactive whiteboard, 

digital whiteboard, science education, primary school och primary science. Sökordet interactive 

whiteboard som valdes från början var inte helt optimalt men efter några sökningar i databaserna 

med detta sökord kom andra förslag upp genom artiklarna i sökträffarna som gav sökordet digital 

whiteboard och detta gav flera och bättre träffar. Utbudet på databaser var sämre än väntat därför 

att de svenska databaserna inte gav några träffar utifrån de valda sökorden inom det valda 

området. Därför användes bara artiklar från internationella databaser. Att få med ett 

internationellt perspektiv är dock positivt för att det ger en bredare syn på forskningen. Google 

Scholar gav för många träffar för att det skulle finnas möjlighet och tid att läsa igenom och sålla 

bland de artiklarna, därför gick den databasen bort helt, vilket kan ha gjort att relevanta artiklar till 

studien gick förlorade.  
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Avgränsningarna som har gjorts är inriktning mot No-ämnena (Kemi, fysik och biologi), 

årskurserna 1-3, interaktiva skrivtavlor och pedagoger har varit relevanta för att antalet träffar inte 

ska bli för stort. Urvalet att artiklarna skulle vara peer-rewieved höjer trovärdigheten på studien 

därför att de artiklarna är granskade av forskare inom området vilket gör att dessa studier är mera 

tillförlitliga. Avgränsningarna som gjordes till studien var nödvändigt dels för att bara få med 

aktuell forskning inom området i form av No-ämnet och åldrarna 1-3. Avgränsningarna gör 

studien mer tillförlitlig när artiklarna enbart behandlar dessa områden. Studiens validitet kan 

därför anses stark men validiteten kan också ifrågasättas eftersom tidsbristen gjorde att det finns 

forskning som blev utesluten utan att ha blivit läst. Studiens reliabilitet kan ifrågasättas men kan 

anses hög av den anledningen att flera forskare har dragit samma slutsatser angående båda 

frågeställningarna och att artiklarna är kvalitetsgranskade. Forskningen som är med i studien är 

begränsad och kan därför ge fel intryck att all forskning visar samma resultat. Den interaktiva 

skrivtavlan är fortfarande något nytt inom skolvärlden och det har inte forskats så mycket ännu 

men utifrån denna studie går det ändå att generalisera resultatet till viss del då den forskning som 

presenteras i studien finns påvisar liknande resultat.  

 

Resultatdiskussion 

I denna del diskuteras resultatet på de två frågeställningarna i denna studie med koppling till 

tidigare forskning.  

Vad säger tidigare forskning om varför pedagoger använder interaktiva skrivtavlor i 

undervisningen inom No i årskurserna 1-3?  

Enligt Skolverket (2011 s. 8), ska lärare anpassa undervisningen efter elevernas behov och 

olikheter. Utifrån resultatet av denna studie, menar Northcote m.fl. (2010 s. 504), Kershner m.fl. 

(2010 s. 381), Maher m.fl. (2012 s. 153) och Gillen m.fl. (2008 s. 357), att det är enklare för 

läraren, att anpassa undervisningen med den interaktiva skrivtavlan som redskap i 

undervisningen, därför att lektionerna går att variera mera när tekniken är mer lättillgänglig. Den 

interaktiva skrivtavlan erbjuder t.ex. film, Google, lärorika spel m.m. Utifrån dessa forskares 

resultat i denna studie, kan det vara enklare att uppnå Skolverkets krav på undervisningen, om 

lärarna får tillgång till den interaktiva skrivtavlan i undervisningen. Enligt resultatet som 

framkommit i denna studie av forskarna Northcote m.fl. (2010 s.504), Kershner m.fl. (2010 s. 

381), Gillen m.fl. (2008 s. 357) och Maher m.fl. (2012 s. 153), anser de att den interaktiva 

skrivtavlan kan hjälpa läraren att anpassa undervisningen efter olika kunskapsnivåer och olika 

inlärningsstilar. Utifrån detta resultat kan den interaktiva skrivtavlan användas som ett verktyg 

inom No, för att elever i högre grad ska uppnå målen med undervisningen. Detta skulle även 

kunna leda till förbättrat resultat i kommande PISA- undersökningar, särskilt för lågpresterande 

elever.  

I resultatet beskriver Kershner m.fl. (2010 s. 380) att lärarna anser att behovet av digitala verktyg 

är större inom No än inom andra ämnen, för att det är många komplicerade begrepp som är 

svåra att förklara utan att samtidigt visa på något sätt vad begreppet innebär. Enligt läroplanen 

(Skolverket 2011) ska eleverna lära sig olika begrepp inom No-ämnena. Om det stämmer det 

Kershner m.fl. (2010 s. 38) beskriver, så kan den interaktiva skrivtavlan underlätta undervisningen 

av de olika begreppen inom No och därmed förenkla för eleverna att lära sig begreppen. Om 



25 
 

eleverna kan få en möjlighet, att på ett enklare sätt lära sig de olika begreppen inom No, så kan 

det påverka så att resultaten i Pisa undersökningen inte fortsätter att bli sämre. Detta kan kopplas 

till det Kershner m.fl. (2010 s. 380) menar att det behövs digitala verktyg i många fall för att 

läraren ska ge eleverna de kunskaper de behöver för att uppnå målen inom No-ämnet.  

Forskningen i denna studie visar att kommunikationen i klassrummet är en av fördelarna med att 

använda den interaktiva skrivtavlan, detta menar Northcote m.fl. (2010 s. 506), Hennessy m.fl. 

(2007 s. 294), Murcia (2010 s. 28) och Kershner m.fl (2010 s. 381). Northcote m.fl. (2010 s. 506) 

och Kershner m.fl. (2010 s. 381) menar att kommunikationer i klassrummet ökar och eleverna 

utvecklar ett mera vetenskapligt språk inom No när den interaktiva skrivtavlan används. Att 

eleverna utvecklar det vetenskapliga språket inom No med den interaktiva skrivtavlan kan 

kopplas till det Kershner m.fl. (2010 s. 380) skriver om att det är enklare att förklara begrepp och 

detta ökar förståelsen hos eleverna så att de kan kommunicera med ett mera vetenskapligt språk. 

Utifrån läroplanen (Skolverket 2011 s. 144) ska eleverna utveckla kommunikationen i 

klassrummet och kunna använda de begrepp som finns inom No-ämnena. Flera av de fördelar 

med den interaktiva skrivtavlan, som nämns i bakgrunden (Betcher, Lee och Blomberg 2011; 

Robling och Westman 2009; Giles och Shaw 2011) där studierna är gjorda inom svenska, 

matematik, förskolan och på högstadiet, visar också resultatet från denna studie att flera av 

fördelarna även stämmer inom No-ämnet. Att kommunikationen i klassrummet ökar, är en av 

fördelarna som återkommer i flera studier, så detta verkar vara en fördel som stämmer oavsett 

ämne och ålder vid användandet av den interaktiva skrivtavlan. Andra återkommande fördelar är 

ökad motivation och främjat lärande hos eleverna. Detta beskriver Northcote m.fl. (2010 s. 507) i 

resultatet att den interaktiva skrivtavlan har ”multipla effekter” i jämförelse med andra digitala 

verktyg. Därför är det ett bra redskap i undervisningen för att öka elevernas kunskaper inom No, 

att flera konkreta exempel finns lättillgängliga gör att eleverna får en djupare förståelse och detta 

främjar lärandet (Northcote m.fl. 2010 s. 507).   

 

Vad säger tidigare forskning om hur och till vad pedagoger använder interaktiva skrivtavlor 

som verktyg i undervisningen för att öka motivationen och lärande hos eleverna inom No i 

årskurserna 1-3? 

Markkanen (2014 s. 85), Betcher m.fl. (2011 s. 15), Kornhall (2014 s. 105) och Sweeney (2013 s. 

227) beskriver alla att för att den interaktiva skrivtavlan ska vara ett hjälpmedel i undervisningen 

istället för att ses som en börda bör lärarna få utbildning i hur de kan använda den på ett bra sätt i 

undervisningen. Utifrån min problemställning så är detta alltså inte en självklarhet på alla skolor 

att alla lärare får utbildning i hur de ska använda den interaktiva skrivtavlan i undervisningen. Det 

forskarna (Northcote m.fl. 2010 s. 506; Gillen m.fl. 2008 s. 354, 356; Murcia 2010 s. 25-26; Maher 

m.fl. 2012 s. 148; Kershner m.fl. 2010 s. 370-376) i denna litteraturstudie presenterar är idéer som 

lärarna i de olika studierna utvecklat själva för att använda i sin undervisning, forskarna beskriver 

också att lärarna delar med sig av sitt material med varandra för att förenkla lektions-

planeringarna. Det är en fördel om lärarna delar med sig av sina lektionsplaneringar men de 

lärarna som har tillgång till den interaktiva skrivtavlan i undervisningen måste ändå ha vissa 

grundkunskaper för att kunna tillämpa dessa färdiga lektionsplaneringar. Utifrån den tidigare 

forskning som beskrivs i bakgrunden anser de (Kornhall 2014; Markkanen 2014; Sweeney 2013) 

också att många lärare inte får utbildning och fortbildning, men att detta krävs för att lärarna ska 



26 
 

kunna utnyttja den interaktiva skrivtavlan i undervisningen. För att den interaktiva skrivtavlan ska 

fungera effektivt måste lärare vara villig att använda den och ha en positiv inställning, annars 

spelar det ingen roll hur eller till vad läraren använder den interaktiva skrivtavlan. Det beskrivs i 

bakgrunden och i resultatet av denna studie att det är enkelt att använda den interaktiva 

skrivtavlan inom olika ämnen, att det bara krävs utbildning för lärarna (Kornhall 2014; Betcher, 

Lee och Blomberg; Markkanen 2014; Northcote m.fl. 2010). Enkel att använda kan ifrågasättas 

och vem det är som anser detta, om det är lärarna själva eller forskarna. Att alla anser det kan 

vara missvisande. 

Kornhall (2014 s. 105) beskriver den interaktiva skrivtavlan som ett redskap i undervisningen 

som läraren måste ta ansvar för, vilket enligt Kornhall läraren inte måste på samma sätt med en 

dator. Detta ger Northcote m.fl. (2010 s. 506) Gillen m.fl. (2008 s. 354, 356), Murcia (2010 s. 25-

26), Maher m.fl. (2012 s. 148), Kershner m.fl. (2010 s. 370-376) bra exempel på hur lärarna har 

använt den interaktiva skrivtavlan på ett lärorikt sätt i undervisningen. Lärarna har t.ex. inte bara 

visat en film eller en serie via den interaktiva skrivtavlan utan det har varit en del av 

lektionen/lektionerna och sedan har läraren tillsammans med eleverna via den interaktiva 

skrivtavlan arbetat vidare med filmen eller serien som grund.  

Enligt forskningen av Maher m.fl. (2012 s. 148) visar de att skolorna i deras studie avsätter tid vid 

personalmöten för att dela med sig av tankar, idéer och undervisningsupplägg om hur de kan 

använda den interaktiva skrivtavlan i undervisningen, på så sätt måste inte varje lärare planera 

varje lektion från grunden. Utifrån tidigare erfarenheter från den verksamhetsförlagda 

utbildningen där lärarna inte använder den interaktiva skrivtavlan lika effektivt på No-lektionerna 

som på svenska- eller matematiklektionerna, kan kanske forskningen av Maher m.fl. (2012 s. 148) 

ge inspiration.  

 

Fortsatta studier 

Utifrån studiens resultat, som påvisar många positiva effekter av att använda den interaktiva 

skrivtavlan i No-undervisningen, är det av intresse att utveckla denna forskning till att få kunskap 

om hur den interaktiva skrivtavlan går att använda i undervisningen för elever i behov av särskilt 

stöd. Forskning inom området att använda den interaktiva skrivtavlan som en resurs för elever i 

behov av särskilt stöd är väldigt begränsad och där av intressant. Eftersom lärare i sin 

undervisning många gånger har en eller flera elever som är i behov av särskilt stöd är det positivt 

om det finns resurser som läraren kan använda i sin undervisning för att underlätta för dessa 

elever. Andra studier som kan vara intressanta utifrån resultatet är vilka nackdelar finns med den 

interaktiva skrivtavlan, finns det några, om inte varför använder då inte alla lärare sig av detta 

redskap i undervisningen.  
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Bilaga 1 

Resultat från de fullständiga sökningarna i databaserna. Vilken databas, vilka sökord och vilka 

avgränsningar som gjorts beskriv. Antalet träffar, antalet lästa titlar och abstract och antalet lästa 

artiklar samt hur många artiklar som används från varje sökning presenteras. 

Databas Sökord Avgränsningar Träffar Lästa titlar 
och/ eller 
abstract 

Artiklar 
att läsa 

Använda 
artiklar 

Använda 
avhandlingar 

ERIC 
(Proquest) 

Interactive 
whiteboard 

AND 
science 
education, 
primary 
school 

Peer-
reviewed 

3     

ERIC 
(Proquest) 

 

 

 

 

Digital 
whiteboard 
AND 
science 
education 

Peer-
reviewed 

11     

ERIC 
(Proquest) 

 

 

Interactive 
whiteboard 
AND 
science 
education 

Peer-
reviewed 

45 45 2 2  

ERIC 
(Proquest) 

Interactive 
whiteboard 
AND 
primary 
science 

Peer-
reviewed 

17 17 2 2  

SwePub Interactive 
whiteboard 

Peer-
reviewed 

10 10 1   

Summon Digital 
whiteboard 
AND 
science 
education,  

Peer-
reviewed, 
tidskriftsartikl
ar 

857 50 4 4  
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primary 
school 

Summon Interactive 
whiteboard 
AND 
primary 
science 

Peer-
reviewed, 
tidsskriftsarti
klar, fulltext 

1254 1254 1 1  

Summon Digital 
whiteboard 
AND 
science 
education 
AND 
primary 
school AND 
learning  

Peer-
reviewed, 
tidsskriftsarti
klar 

824     

Summon Digital 
whiteboard 
AND 
science 
education 
AND 
primary 
school AND 
motivation 

Peer-
reviewed, 
tidsskriftartikl
ar  

432 432    

Summon Interactive 
whiteboardA
ND science 
education 
AND 
primary 
school AND 
motivation 

Peer-
reviewed, 
tidsskriftsarti
klar 

601     

 

 

 

 

 

 

 

 

Google 
schoolar 

Digital 
whiteboardA
ND Science 
education 
AND 
primary 
school 

 36000     
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Google 
schoolar 

Digital 
whiteboardA
ND Science 
education 
AND 
primary 
school AND 
motivation 

 21700     

Google 
schoolar  

 

Interactive 
whiteboard 
in primary 
science  

 22000     

NorDina Interaktiva 
skrivtavlor 

 0     

NorDina Digital 
whiteboard 

 0     

Diva Interaktiva 
skrivtavlor 

 0     

Diva Digital 
whiteboard 

 0     

Libris Interaktiva 
skrivtavlor 

 0     

Libris Digitala 
verktyg 

 0     

Avhandlin
gar.se 

Interaktiva 
skrivtavlor 
OCH 
undervisning 

 0     

Avhandlin
gar.se 

Interaktiva 
skrivtavlor 
OCH NO 

 0     

Avhandlin
gar.se 

Digitala 
verktyg 
OCH 
undervisning  

 1     
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