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ges till Nuiteq som tog emot oss som möjliggjorde att vi kunde ta del utav den mjukvara och                  
de resurser som behövdes för att driva en studie inom området.  
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Abstract 
 
Interactive whiteboards are a more commonly occuring way of teaching. The use of             
technology in classrooms has been discussed for decades and many studies have been             
made. The use of teaching games on interactive whiteboards are relatively new compared             
to other technologies and therefore isn't as explored as other technologies. The purpose of              
this study is to look closer at the use of teaching games on interactive whiteboards and see                 
what the pros and cons with the technology are. We answered these questions by              
organizing two focus-groups were kids around the age of 10 to 12 got to explore a teaching                 
game on an interactive whiteboard. We analyzed the data that we acquired and tried to               
draw parallels to existing research around usability and pedagogy. 
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1. Inledning 
 
Datorer, surfplattor och smartphones är idag en viktig del av samhället. Allt fler av våra               
dagliga rutiner sker digitalt och detsamma gäller för arbetsplatser där många arbetsuppgifter            
förändrats till att ske helt och hållet med hjälp av datorer. Inom grundskolan så har digitala                
hjälpmedel använts i flera decennier och har på olika nivåer integrerats i undervisningen             
tillsammans med de mer traditionella läromedlen. En viss skepticism har genom åren            
uttryckts gentemot användandet av teknologi i skolan. Lärare har menat på att när elever får               
ta hjälp av datorer och liknande så försämrar det deras inlärningsförmåga och att det ibland               
kan fungera mer som en distraktion än som ett läromedel. Andra lärare har däremot varit               
mer öppna till att använda sig av ny teknologi i skolan. Datorer har länge använts i skolor                 
med syftet att allra främst göra skrivandet av skoluppgifter något smidigare och sedan             
internets genomslag på 90-talet så har datorer också varit ett mycket effektivt sätt för lärare               
att skapa plattformar där elever enkelt kan få tag på det material de behöver. Utöver dessa                
praktiska fördelar som användning av teknologi i skolan har så finns det också de som prövat                
att använda sig av teknologi av pedagogiska skäl. På senare år så har flera skolor               
experimenterat med att använda sig datorspel för att lära ut kunskap till elever. Att använda               
sig av spel placerar skoluppgifterna som ofta kan anses som tråkiga av elever, i en färgglad                
och roligare miljö vilket kan göra att eleverna blir mer ivriga på att genomföra sagda               
skoluppgifter. 

Med tiden så har nya teknologier dykt upp och under 00-talet och allra främst under               
2010-talet så har användandet av touchskärmar ökat snabbt. Detta har öppnat upp            
möjligheter för nya pedagogiska metoder som tidigare inte varit möjliga. Touchskärmar har            
börjat se användning i skolan i form av interaktiva whiteboardtavlor vilket är en stor              
touchskärm som kan användas istället för en vanlig whiteboard. Genom att ladda en             
smartboard med olika applikationer så kan lärare hitta helt nya sätt att lära ut på. Datorspel i                 
skolan har visat på ökad moral hos eleverna och även många lärare har uttryckt sig positivt                
gentemot användandet av datorspel i skolan. Det finns fortfarande skeptiker som ifrågasätter            
hur lärospel faktiskt fungerar ur en pedagogisk synvinkel. Med lärospel menar vi först och              
främst spel i lärande syfte. Men även andra begrepp som kanske rör samma områden kan               
förekomma i texten. Användandet av lärospel på interaktiva whiteboardtavlor är fortfarande           
väldigt nytt vilket förklarar varför få studier kring dess användbarhet har gjorts. Den             
interaktiva whiteboardtavlans ökade användning på skolor har gett lärare möjligheter att           
pröva på nya metoder att lära ut på med hjälp av lärospel.  

 
 
1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att titta närmare på användandet av lärospel på interaktiva              
whiteboardtavlor i skolan. Vi vill ta reda på vilka fördelar och nackdelar användandet av              
interaktiva whiteboardtavlor har i skolan har gentemot andra teknologiska och mer           
traditionella läromedel. Anledningen till att vi valt detta område som studieobjekt är för att              
vi dels är intresserade inom området men även att vi sett en trend till att grundskolor                
generellt de senaste åren har anammat en mer teknologisk inriktning, med inköp av             
smartboards bland annat. Vi anser att studien är viktig därför att man i sådana fall kan                
påvisa huruvida touchscreen teknik kan underlätta delar av undervisningen. Beroende på           
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studiens utfall så kan man i slutändan se om det kommer gynna lärandet framöver och hur                
det i sådana fall främjar vår framtid, nämligen nästa generation som växer upp i våra               
grundskolor. 

 
 
1.2 Frågeställning 
Vad är de positiva aspekterna med att lära ut med hjälp av lärospel på interaktiva               
whiteboardtavlor? 
 
Finns det eventuella problem med lärospel på interaktiva whiteboards? 
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2. Bakgrund 

Användningen av datorer i utbildningssyfte började redan på 1960-talet, men eftersom           
datorer på den tiden var bra mycket större än vad de är idag och att de var så pass                   
kostsamma återfanns de endast på större universitet. De flesta av dessa datorer används i              
universitetens laboratorier där de bland annat kunde användas till att visa grafer och annan              
data. Under 1970-talet så började miniräknaren se bredare användning på skolor runt om i              
världen. Många lärare uttryckte en viss oro kring detta och menade på att detta teknologiska               
hjälpmedel skulle försämra elevernas matematiska kunskaper, att de skulle bli för beroende            
av miniräknare och att det skulle förhindra eleverna från att lära sig från sina egna misstag                
(OurICT, 2015). Under 1970-talet skedde också ett av de första försöken att kombinera             
dator-teknologi med pedagogik. “The Logo Turtle” var en robot vars rörelser och handlingar             
kunde styras med hjälp av programmering. Den amerikanske professorn Seymor Papert           
introducerade denna robot för barn på skolor. Enligt uppgifter så förbättrade detta inte bara              
barnens förståelse för matematik och geometri utan roboten gjorde också att barnen blev             
mer entusiastiska inför skoluppgiften. I en intervju i tidningen “Computer Decisions” (Suzan            
Boss, 2011) säger Papert såhär angående teknologi i skolan:  
 

"With computers, there is a substantially bigger chance that you can lead the 
child with less effort into something he really likes doing. . . . The intersection 
with the set of fun things with the set of educational things is sufficiently big 
so that you should be able to keep every student internally motivated."  
 

I Sverige så skedde under 70-talet de första försöken att börja använda teknologi i              
utbildningssyfte. 1974 så startades “Datorn i skolan” på initiativ av skolöverstyrelsen där            
man gjorde försök att implementera datorer i den svenska skolan (Karin Lindström, 2015).             
Trots att det ändå tydligt fanns ett intresse att introducera olika former av teknologi i skolan,                
så skedde denna övergång relativt långsamt om man jämför med den snabbhet som             
datorteknologin utvecklades med under denna tid. Under 1980-talet så lanserades de första            
persondatorerna (PC), detta gjorde att datorteknologin öppnades upp för en helt ny publik.             
Eftersom internet vid denna tidpunkt inte var något som var tillgängligt för privatpersoner             
så hade datorn relativt begränsade användningsområden. Fler skolor började dock använda           
sig av datorer, främst för att skriva skoluppgifter på men genom uppfinningen av cd-rom              
skivan 1984 så kunde elever även använda datorerna till att lagra bland annat bilder och               
ljudfiler. Under 1990-talet så blev internet mycket mer lättillgängligt än tidigare. Detta tillät             
många skolor att sätta upp egna nätverk för att använda sig av internet i klassrummet.               
Många lärare insåg den potential som detta hade och användningen av datorer i skolan              
ökade mycket som en följd av detta (OurICT, 2015). En studie som 1995 genomfördes av               
forskningsinstitutet SRI International hade också en positiv syn på teknologi i skolan            
(Means, 1997). SRI International undersökte användandet av teknologi på flera skolor och i             
sin slutsats av studien skriver man bland annat såhär:  
 

 
 
 

6 



“Moreover, technology-based projects almost always require teachers to        
break their class up into subgroups working on different activities at any            
one time (if for no other reason than that there is generally a limited supply               
of one or more of the technology resources) and at the same time encourage              
more collaboration among students and a less didactic role for the teacher.            
All of these pressures associated with the use of technology reinforce           
practices advocated by constructivist education reform policies. It is for          
these reasons, and because of public recognition of students’ need for           
technology skills in the world of work, we expect that technology to become             
an essential part of schools and a force for change.”  

 
 
Den här slutsatsen från SRI visar på att de såg den potential som användandet av teknologi i                 
skolan hade. En av de argument som SRI tar upp här som stödjer användandet av teknologi,                
är att datorer förmodligen kommer bli vanligare och vanligare och att det är därför viktigt för                
barn att lära sig arbeta med det tidigt. 
Denna tes har visat sig vara korrekt då god datorvana idag är en mycket viktig kunskap inom                 
många arbetsområden. Något som SRI däremot också menar på är att användningen av             
datorer och andra teknologiska hjälpmedel i skolan tvingar lärare att omstrukturera hur            
lektionerna fungerar. Tiden som det tar att starta upp maskiner och hitta rätt programvara,              
var två saker som SRI ansåg var anledningar nog till att effektivisera lektionerna där datorer               
används. Under 90-talet dök även de första interaktiva whiteboard-tavlorna upp efter att            
David Martin and Nancy Knowlton tillsammans grundat företaget SMART Technologies          
(Wikipedi. Dessa interaktiva whiteboards fungerade inte på samma sätt som interaktiva           
whiteboards gör idag, utan på den här tiden användes en projektor för att visa bilden på                
tavlan. Detta medförde en stor förändring för hur många klassrum fungerade och öppnade             
upp för nya pedagogiska metoder. Under större delen av 90-talet så användes de interaktiva              
tavlorna främst till att visa bild och film, men 1997 släppte SMART Technologies mjukvaran              
SMART Notebook som tillät lärare att skräddarsy egna lektioner. Detta var det första steget              
mot de lektionsprogram som används på interaktiva whiteboards idag. 

År 2001 så genomfördes studien “Changing How and What Children Learn in School             
with Computer-Based Technologies” (Roschelle et al. 2001). Efter att ha studerat ett flertal             
skolklasser i spridda åldrar så var författarna bitvis skeptiska till den växande trenden med              
användningen av teknologi i skolan. 

 
“Using technology to improve education is not a simple matter. There are            
many kinds of technology and many ways that an attempted use can fail.             
From a policy perspective, it would be desirable to have clear and broadly             
generalizable measures of effectiveness before committing to continual        
investments in technology. Such data might take the form “for every x% of a              
school budget reallocated to technology, student learning will improve by          
y%.” Unfortunately, the existing research falls short of providing such clear           
measures of effectiveness”   

 
Precis som i SRI:s studie 1995 så menade man på att lektionen verkligen måste kunna               
anpassa sig till teknologin samt att teknologin måste användas på ett korrekt sätt för att det                
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ska fungera som ett effektivt läromedel (Means, 1997). Man vidare förklarade att om             
teknologi i skolan hanteras på rätt sätt så kommer det kunna ha en positiv effekt på                
elevernas lärande. Mot mitten av 00-talet så börjar sociala-medier att dyka upp på internet.              
Detta gav lärare ytterligare ett sätt att kommunicera med sina elever och smidigt sprida              
skolmaterial. Ett av de främsta exemplen man kan lyfta fram här är Youtube som sedan sin                
start 2005 varit en mycket populär plattform för lärare att dela videolektioner på. Runt den               
här tiden så har även de interaktiva whiteboard-tavlorna blivit mycket vanligare i            
klassrummen. Antalet olika mjukvaror ökade vilket öppnade upp för fler          
användningsområden. Samtidigt släpptes nya modeller som var mer prisvänliga en tidigare           
modeller vilket gjorde att fler skolor valde att investera i en interaktiv whiteboard-tavla             
(Wikipedia, 2017). 2008 så rapporterades det att 70 procent av alla klassrum i storbritannien              
hade en interaktiv whiteboard tavla (Newsweek, 2008). I sin studie så hade man märkt av att                
användandet av interaktiva whiteboards ökade elevernas närvaro i klassrummet. Samtidigt          
så pekade man också på ett generationsskifte bland lärare. Att anpassa sig efter ett helt nytt                
sätt att lära ut kan vara mycket utmanande för de lärare som är mer van att använda                 
traditionella läromedel. 

 
“As always, it comes back to the ability of teachers to leverage this              

technology. We have to train them to use it. Otherwise, it’s just another             
underused, expensive gizmo.”  

 
Detta säger Andy Rotherman som är en forskare som specialiserar sig på utbildning och              
pedagogik (Newsweek, 2008). Runt 2010 så började begreppet “gamification” användas          
oftare. Gamification handlar om att plocka element som hittas i datorspel och placera dem              
inom andra användningsområden. Utbildning är en av de främsta områden där gamification            
prövats på då det förvandlar lektionerna till något som är mycket bekant för barnen och som                
många upplever är mycket roligare än traditionella lektioner. Barn idag är mycket vana vid              
att spel på mobiler, datorer eller surfplattor. En studie visade på att 97 % av samtliga barn i                  
USA under 4 år har använt sig av mobila enheter (RT, 2015). Det är därför rätt så enkelt att                   
se logiken i att använda liknande medel i skolan. På senare år så har teknologin i skolan fått                  
fler användningsområden än tidigare då olika typer av spel blivit mer förekommande i             
skolor. Som en anledning av detta så ser man en generell trend på att fler företag som                 
specialiserar sig på att designa spel och datorprogram till skolor har växt fram, vilket inte är                
så konstigt i och med teknikens framsteg. Den alltmer förekommande interaktiva           
whiteboard-tavlan har visat sig vara en utmärkt plattform att använda dessa lärospel på. Den              
ökade populariteten har också lett till att nya typer av lärospel har prövats på hos barn.                
Eftersom barn idag har en större teknologi-vana så har även lärospel blivit allt mer              
avancerade än vad de för 10 år sedan, när de började användas. Ett nutida exempel som fick                 
mycket uppmärksamhet i Sverige var när datorspelet Minecraft började användas i svenska            
grundskolor. Minecraft har visat sig vara ett effektivt sätt att visualisera det som lärarna              
diskuterade på lektionerna (Skolverket, 2015). Användandet av Minecraft i skolan har också            
visat resultat av en bättre gruppdynamik och samarbetsförmåga i klassrummet.          
Användandet av olika lärospel i klassrummen är fortfarande ett relativt nytt fenomen och             
nya metoder beprövas ständigt.  
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2.1 Relaterad Forskning 
Utöver den relaterade forskningen som nämns nedanför så kommer vi använda oss utav             
vetenskapliga artiklar som rör områden som är relevanta för studien. Dessa artiklar rör             
områden som pedagogik och även hur digitaliseringen i skolan kan påverka barnen på olika              
sätt.  

2.1.1 Mentala modeller 

En mental modell är den bild av ett system som användaren har till hands när den först                 
använder det sagda systemet. Ett bra designat system kan ibland leda till att användarens              
mentala modell av systemet blir tillräckligt bra att de kan fritt navigera sig runt i systemet                
utan problem, även i dom områden som tidigare varit outforskade av användaren. Jakob             
Nielsen är en konsult och författare som i sin karriär jobbat mycket med användbarhet och               
gränssnittsdesign. Såhär beskriver Nielsen mentala modeller i sin artikel: 
 

“A mental model is based on belief, not facts: that is, it's a model of what                
users know (or think they know) about a system such as your website.             
Hopefully, users' thinking is closely related to reality because they base           
their predictions about the system on their mental models and thus plan            
their future actions based on how that model predicts the appropriate           
course. It's a prime goal for designers to make the user interface            
communicate the system's basic nature well enough that users form          
reasonably accurate (and thus useful) mental models.” 

 
Den mentala modellen för varje användare är olika, eftersom den mentala modellen är             
baserad på varje individs uppfattning om något. Flera användare kan alltså ha olika             
uppfattningar om samma system eller användargränssnitt (Nielsen, 2010) . Detta är viktigt            
att ha i åtanke när man som designer ska utvärdera sin produkt eller prototyp eftersom vad                
en användare har för erfarenheter kan se helt olika ut gentemot en annan användare. Vissa               
användare kanske har använt ett system tidigare som ser snarlikt ut som det de ska testa och                 
ser liknelser och kan därmed ha en mental modell till hur man använder systemet eller så är                 
det raka motsatsen, där användaren inte alls har samma erfarenheter för att kunna navigera              
i gränssnittet på ett sätt som gör erfarenheten till något bra. Därför kan det vara smart för                 
designers att använda snarlika modeller för hur designer funkar i digitala artefakter eller             
funktioner så att man på något sätt underlättar för användaren i sin förstagångs användande              
(Nielsen, 2010). Om inte så är det viktigt att det finns någon form av manual eller tutorial så                  
att förstagångsanvändare på något sätt kan lära sig eller få en vägvisning till hur man               
kommer vidare i programmet om det för användaren inte är intuitivt i sin första anblick till                
systemet. När det handlar om ett lektionsprogram i skolor så finns det två sorters mentala               
modeller som man som designer måste ha i åtanke. Den första är den mentala modell som                
användaren skapar i sitt eget huvud eftersom den navigerar sig igenom programmet. För att              
skapa en tillräckligt bra användarmodell hos användaren så måste det finnas en viss             
kontinuitet genom hela systemet (Nielsen, 2010). En användare bör veta hur systemet            
fungerar baserat på vad den hittills sett.  
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En som också har studerat mentala modeller är Donald Norman. I sin text “Some              
observations on mental models” (Norman, 1983) så har han delat upp användarens mentala             
modell i tre egenskaper: 
 
Uppfattning 
Användarens mentala modell av ett system kommer till en början att bestå av hur              
användaren tror att systemet fungerar. Denna mentala modell skapas genom observation           
och instruktion av systemet. Men kan också bestå av tidigare erfarenheter av liknande             
system. 
 
Observerbarhet 
Det måste finnas en likhet mellan användarens mentala modell och systemet som            
användaren kan observera. 
 
Förmåga att förutse 
En mental modell ska kunna hjälpa användaren att förutse hur ännu outforskade delar av              
systemet fungerar. 
 

2.1.2 Datorspel i skolan 
I artikeln som Mifsud, Vella & Camilleri (2013) gav ut så har man utfört en undersökning där                 
man tittat på användandet av datorspel i skolan och även hur attityden gentemot detta ser               
ut. I studien så undersökte man klasser där man lärde ut engelska som andraspråk och               
försökte se om det fanns någon tydlig skillnad på provresultaten, mellan klasser som             
använde datorspel i utbildningen och klasser som inte gjorde det. När resultaten efter sex              
veckor presenterades så visade detta på en tydlig höjning i resultaten hos gruppen som              
använde sig av datorspel i utbildningen gentemot den andra gruppen. 
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Figur 1, figuren ovan visar studieresultaten mellan de elever som använt datorspel            
(Experimental group) och de som använt traditionella läromedel (Control Group) i studien            
som presenterades i artikeln (Mifsud et al, 2013). 
 
Lärarna i studien antydde också att datorspelen hade höjt elevernas moral och att de hade               
roligare i klassrummet än tidigare. Några av lärarna som deltog i studien noterade dock att               
vissa problem uppstod, några exempel av dessa som tas upp är att tiden det tar att installera                 
spelen samt montera datorlabbet för klassen. Bekymmer som språkbarriärer och att           
programmet inte tar hänsyn till att elever faktiskt lär sig i olika takt, var något som togs upp i                   
lärarnas noteringar kring studien av Mifsud et al. (2013). 
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3. Metod 
När det gäller val av antingen kvalitativ eller kvantitativ datainsamling så var det mer eller               
mindre ganska självklart när man tänker kring studiens syfte. För att få en förståelse för hur                
någonting uppfattas i en viss kontext så kommer en kvalitativ insamlingsmetod, såsom            
fokusgrupp och observation, vara det starkare alternativet enligt Bryman, Bell, Mills & Yue             
(2011). Kvantitativ metod betyder oftast att man samlar in rådata i större mängder, vilket              
inte var något denna studie behövde, åtminstone inte i ett inledande stadie. Bryman et              
al.(2011) beskriver även detta på ett sätt där kvantitativa metoden oftast syftar på generella              
problem till populationen medan den kvalitativa forskningsfrågan syftar för hur förståelsen i            
en viss kontext uppfattas, t.ex. värderingar, beteenden och andra uppfattningar inom           
kontexten där studien genomförs. 

Sen arbetets början så har vi haft kontakt med och arbetat ihop företaget Nuiteq              
(https://www.nuiteq.com) som utvecklar mjukvara för bland annat spel i lärande syfte.           
Företaget Nuiteq är baserade i Skellefteå och vi åkte upp en till två gånger i veckan för att                  
stämma av hur arbetet fortgick och även ta del utav de resurser och den teknik som fanns                 
tillgänglig för att förbereda inför de datainsamlingar som planlagts. Vi fick möjligheten via             
Nuiteq komma i kontakt med det pedagogiska vetenskapscentret Exploratoriet, som lät oss            
göra datainsamlingarna i deras lokaler. I och med att Nuiteq hade donerat två stycken              
touchscreen-skärmar till exploratoriet för just detta ändamål så var det inga större problem             
för oss att driva studien hos dem. Vi fick med hjälp av deras kontaktnät även en bra                 
möjlighet att föra en dialog med skolklasser som de tidigare hade haft kontakt med. Detta               
möjliggjorde att vi fick en direkt linje till lärare som kunde tänka sig vara intresserade för att                 
delta i datainsamlingen med respektive klass och som senare även deltog när det begav sig.  

 
3.1 Observation 
Datainsamlingarna skedde i form av observation samt fokusgrupp. Miljön som          
datainsamlingarna togs vid skedde på Exploratoriet i Skellefteå som i sig hade ett samarbete              
med Nuiteq. Så möjligheten att använda deras lokal och digitala artefakter gjorde det möjligt              
för oss att kunna driva en datainsamling med barn i åldrarna 9-11 år i en kontrollerad miljö.                 
Vid första tillfället så hade vi en skolklass på 15 elever samt 1 lärare som agerade                
försökspersoner i den studie vi kom till att bedriva. Denna skolklass hade inte varit i på                
Exploratoriet tidigare och än mindre använt den mjukvara vi testade vilket gjorde att vi hade               
en hel skolklass vi kunde observera som förstagångsanvändare, vilket är viktigt när man ska              
observera hur mjukvaran upplevs och hur användarerfarenheter är i sin helhet.Eftersom           
Exploratoriet bara hade en skärm utav två med den mjukvara vi testade så valde vi att dela                 
upp skolklassen i två grupper.  

Vi delade upp skolklassen i två grupper dels för att det fanns två skärmar och för att                 
minska eventuellt grupptryck, men även så att eleverna inte skulle tappa fokus om de blev               
stillastående allt för länge. Vi hade en person som visade och hjälpte eleverna vid              
användningen av mjukvaran medan en av oss som höll i studien satt i bakgrunden och               
antecknade det som kom fram under testerna vid skärmen som hade mjukvaran. Denna             
person hade fokus att tyda dels deras uttryck vare sig det är bra eller dålig, lätt/svårt eller om                  
de uttrycker att det är kul eller tråkigt. Även mer diskreta signaler var någonting denne               
person höll ett öga på. Vi hade även hjälp av en pedagog från exploratoriet för att hålla koll                  
på den grupp som för tillfället inte var aktiv i fokusgruppen.   
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3.2 Fokusgrupp 
Efter första observationen så hade vi dels mer uppfattning om hur mjukvaran upplevdes och              
vilka förväntningar vi hade inför en kommande fokusgrupp. Ett citat från Bryman et al.              
(2011) lyder såhär angående användningsområdet med fokusgrupper. 
 

"The technique allows the researcher to develop an understanding about why           
people feel the way they do" 

  
Så vad Bryman et al. (2011) säger är att man utifrån en fokusgrupp kan få en förståelse för                  
hur målgruppen känner inför ett testobjekt. Tar man med den teori om mentala modeller in i                
detta så kommer man få en bra bild om hur testpersonerna tycker och tänker om tekniken i                 
fråga, samt programmet vi använt oss utav med tanke på att det spelar en stor roll i                 
införskaffningen av materialet. Så, i liknelse med vår observation så hade vi även här en               
skolklass som deltog. Dock var det en annan klass med elever som gick i klasserna 4 och 5.                  
De var 15 elever totalt och vi delade upp klassen i två grupper såsom vi gjorde i                 
observationen. Det rekommenderas att inte ha fler än 8 personer i varje fokusgrupp därför              
att det har visat sig vara svårt att hantera enligt Bryman et al. (2011). Värt att notera var att                   
uppdelningen i klassen skedde som så att klass 4 var en grupp och klass 5 var i den andra. I                    
och med detta så kan man eventuellt se om uppfattningen mot test objektet skiljer sig mot                
den yngre delen av skolklassen eller om intresset är densamma. Upplägget för fokusgruppen             
var som sådan att vi som höll i den introducerade oss själva och berättade lite om varför vi                  
gjorde det vi gjorde. Därefter så började vi prata om programmet och visade lite kort om hur                 
programmet ser ut och fungerar. Sedan så lät vi barnen komma upp till             
touchscreen-skärmen där de fick spela eller klara ut olika pussel samt spel, antingen i grupp               
eller självmant. Detta gjordes så att barnen fick se hur olika aspekter av mjukvaran kunde se                
ut men även i touchscreen-baserade hjälpmedel i sin helhet. När gruppen hade testat och när               
vi kände oss nöjda så kunde vi gå vidare till nästa moment där vi visade hur man skapar egna                   
s.k. Spel eller lektioner. Vi visade väldigt snabbt hur man skapade en primitiv variant av spel                
eller frågesport så att de kunde se möjligheterna med vad som kan skapas rent konkret. De                
fick testa att spela det spel vi skapade inför dem och sedan lät vi gruppen skapa egna spel så                   
att de själva kunde utforska och skapa något de senare kunde visa för de andra i gruppen.                 
Alla inom gruppen fick chansen att testa på att skapa något och det skedde oftast i grupp av                  
2-3 personer åt gången. Detta berodde dels på grund av tidsramen för fokusgruppen men              
även på deras egna initiativ. 
 
3.3 Metodkritik 
Enligt Bryman et al. (2011). så kan problemet med fokusgrupper vara organiseringen vara ett              
problem. Exempel på sådana problem kan vara allt ifrån att personer inte dyker upp till               
fokusgruppen eller utgifter för att erbjuda någon form av lunch eller fika för att på något sätt                 
locka folk till att delta i studien. I vår studie hade vi Exploratoriet som agerade mellanhand                
för oss som organiserade studien och målgruppen i fråga nämligen skolklassen och stod för              
saker som lunch och fika. I och med att eleverna följde lärarna dit så var det inte något                  
bortfall i antalet deltagare heller såvida det inte var någon enstaka sjukdom. När man              
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utvärderar läromedel så skulle det behövas en mycket längre undersökning för att verkligen             
kunna fastställa vilka effekter läromedlet har på elevernas lärande. Vi utförde två kvalitativa             
undersökningar med barn som tillhörde programmets målgrupp men för att få fram ett             
resultat som faktisk skulle kan skapa en förändring i hur skolan ser ut så skulle               
undersökningen ha behövts gjort på en bredare skala. När undersökningar med           
fokusgrupper görs så bör antalet deltagare alltid diskuteras. Desto fler deltagare du har och              
ju fler datakällor du har, desto bättre resultat kommer du att få. Vi gjorde våra               
datainsamlingar så bra som vi kunde utifrån dom förutsättningar vi hade men om vi hade               
velat ha ett resultat som på ett ännu bättre sätt representerar målgruppen i studien så hade                
vi behövt fler datainsamlingar. För att få ett resultat som verkligen representerar lärospelet             
och den interaktiva whiteboardtavlans användbarhet i skolan så hade vi även behövt utföra             
studien under en längre tid. Genom att bara låta varje skolklass pröva skolprogrammet en              
gång så får vi bara se en bråkdel av den användning som programmet skulle se om det                 
implementeras i en skola. Precis som tidigare studier har påpekat så måste klassrummet             
anpassa sig efter teknologin och en ny planering för hur lektionerna ska gå till måste skapas.                
Mycket måste göras eftersom det ändå är en sådan stor förändring på hur lektioner fungerar               
och effekten av dessa stora förändringar är inte något som helt och hållet går att läsa av efter                  
en lektion. Våra resurser tillät oss inte att utföra en studie som varade under en längre period                 
men för att verkligen svara på frågan om vilken påverkan interaktiva whiteboardtavlor och             
lärospel har på elevernas inlärningsförmåga så hade man behövt studera det under en längre              
period. Trots dessa begränsningar så lyckades vi utföra två datainsamlingar utifrån vars data             
kunde användas som starka argument när vi skulle besvara vår frågeställning. 
 
3.4 Källkritik 
I en artikel som publicerades av Concordia University (2013) vi tog del av, så står just                
universitet som utgivare och inget namn. Så det finns ingen form av referens eller vetskap               
om det är någon auktoritär person inom forskningen som ligger till grund för artikelns              
innehåll eller inte, men i och med innehållet och att den faktiskt är under universitetets               
namn. 
 
3.5 Forskningsetiska principer 
Med tanke på den målgrupp samt testgrupp som i de här fallen var två separata skolklasser i                 
åldrarna nio till tio-årsåldern. Under perfekta omständigheter så hade vi övervägt att            
videofilma testandet för att vid ett senare tillfälle kunna gå tillbaka och analysera detta. Men               
iochmed att det är stort antal barn utan någon vidare möjlighet att be om målsmans tillstånd                
att utföra en sådan inspelning så valde vi helt enkelt att följa de riktlinjer om etiska riktlinjer                 
som finns. Citatet nedanför är citerat från hemsidan CODEX som vetenskapsrådet ansvarar            
för: 
 

“Sker forskningen med hjälp av videoinspelning hör det till god etisk sed            
att inhämta samtycke från både barn och vårdnadshavare, man bör också           
vara särskilt noggrann med att inhämta samtycke för hur inspelningen          
skall användas, inte bara för att få göra den.”  
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Det finns fler forskningsetiska principer att förhålla sig till. Vetenskapsrådet har tagit fram             
fyra huvudkrav man bör följa och grunda sin datainsamling på. Dessa krav är             
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet och finns i        
listade i en broschyr som CODEX (u.å.) gav ut. Följande stycke kommer beskriva till hur               
denna studie har förhållit sig till dessa krav och hur tankegången har gått kring dessa. 

Informationskravet går ut att de som håller i studien ska informera deltagarna om             
den aktuella forsknings uppgiftens syfte (CODEX, u.å.). Vi förhöll oss på ett sådant sätt att               
inför vardera datainsamlings tillfälle att berätta vilka författarna av studien är och i vilket              
syfte det ska användas till. Efter en kort introduktion av studiens natur, så berättades även               
vad som studien gick ut på och hur den skulle genomföras i detalj. Det var inget tvång och de                   
hade även lärare och pedagoger runt sig under de datainsamlingar som utfördes ifall de hade               
några funderingar och någon de kände. Värt att nämna är att skolklassen i båda fallen för                
våra undersökningar var där för studien i fråga, men även för att uppleva Exploratoriets, för               
barnen sett, attraktioner i efterhand då detta fungerade som en utflykt för skolklassen så var               
det inga explicita fall av att deltagarna visade missnöje eller tveksamheter till att delta. Det               
framkom efter introduktionen på plats att detta var mer på lek för deras synvinkel och att                
studien gick ut på att se hur det använde mjukvaran och touchscreen tekniken. 

Samtyckeskravet är det krav som på något sätt är det framskridande i sammanhanget             
då vi dels har barn under 15 år i vår undersökning. Här har undersökningen förhållit sig till                 
det avsnitt i CODEX (u.å) som beskriver att när inga frågor av privat eller etiskt känslig                
natur, så kan samtycke inhämtas via företrädare för uppgiftslämnare och          
undersökningsdeltagare. I det här fallet så förekom det inga frågor kring varken privat eller              
etisk karaktär och detta skedde för skolklassen under deras ordinarie skoltimmar, då det var              
klassat som en utflykt av dess lärare. Kontakten har skett på det sättet att vi kontaktade dels                 
Exploratoriet om att vi var intresserade av att föra en studie med hjälp av teknik som fanns                 
där och de antog sig uppgiften att även kontakta närliggande skolklasser och dess respektive              
lärare för att höra om det fanns något intresse för dem att komma på besök, dels för studien                  
men även för att ta del av de attraktioner på området av intressantare natur för barnen än                 
det studien handlade om. Enligt detta så finns det alltså två stycken led av godkännande och                
distinkta val av vad man skulle kunna kalla för företrädare i form av lärare och               
Exploratoriets pedagoger som i sin tur var kontakten emellan, som hade kännedom om             
studien i fråga. 

Konfidentialitetskravet är ett krav som behandlar deltagarnas rätt till sekretess och           
frågan om offentlighet enligt CODEX (u.å). I det här fallet så har inte intervjuer genomförts               
eller samtal med enskilda personer vid ett givet tillfälle. Studien skedde alltid med             
studiedeltagarna i grupp och vi förhöll oss på det sätt att genom observation och fokusgrupp               
ta del av den information vi fick. Vi valde att inte videofilma på grund av just detta då vi dels                    
inte hade tiden eller resurser att få fram målsmans tillstånd för att kunna utföra detta. 

Nyttjandekravet handlar om att insamlade uppgifter om enskilda personer inte får           
användas utanför forskningsändamål (CODEX, u.å.). I och med att vi behandlade deltagarna            
som grupp istället för per individ, så har vi mer eller mindre bara informationen om vilken                
skola de tillhör samt klass. Detta gör att vi dels inte har några uppgifter som kan missbrukas                 
på det vis nyttjandekravet menar på.  
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3.6 Bakgrund om mjukvaran 

Under detta arbete så hade vi tillfället att samarbeta med Nuiteq (https://www.nuiteq.com),            
ett företag som är baserat i Skellefteå. Nuiteq inriktar sig på att utveckla mjukvara till               
touchscreen skärmar och har tre olika områden de utvecklat mjukvara inom, nämligen            
“Education”, “Business” och “Entertainment”. Samarbetet möjliggjorde att vi fick en inblick           
om hur dagens teknik touchscreen utvecklas och vart problemen finns när man utvecklar             
dessa program. Vi fick även ett ypperligt tillfälle att få bedriva tester med denna mjukvara i                
våra fokusgrupper och även observera när personer använder mjukvaran. Detta samarbete           
var ett bra sätt för oss att kunna få in data i en professionell och realistisk miljö, där det                   
faktiskt finns ett konkret intresse för både företaget och oss själva att få fram den data vi fick                  
fram. 

3.6.1 Snowflake Multiteach 
I programmet Snowflake Multiteach så finns det flera förinstallerade spel som kan användas             
för lärande (https://www.nuiteq.com/snowflake/software/multiteach). Det finns bland      
annat enkla mattespel och stavningsspel som kan användas vid exempelvis en touchscreen            
skärm, såsom smartboards och liknande apparater. Något som Nuiteq dock ser som en av de               
viktigaste delarna av mjukvaran är möjligheten att skapa egna lektioner där du själv kan              
välja vilket typ av spel du vill skapa samt vilka frågor som du vill att eleverna skall svara på.                   
Något som Nuiteq också eftersträvar är att göra eleverna inspirerade att skapa egna lektioner              
med mjukvaran som de ska vilja Snowflake Multiteach används idag på flera skolor, både i               
Sverige och internationellt. I dela med sig av till sina klasskompisar. Eftersom målgruppen             
för Multiteach är barn mellan 7-12 år så blir det ett väldigt viktigt uppdrag för Nuiteq att göra                  
hela processen så enkel som möjligt så att dom yngre barnen även dom kan skapa lektioner                
som de kan dela med sig av. Lektionsskapandet börjar med att användaren får välja vilket               
typ av spel eller lektion de vill skapa. I nuläget så har Snowflake Multiteach 12 olika typer av                  
lektioner eller s.k. lärospel att välja emellan.  
 
 

3.6.2 Problembeskrivning 
Tanken var att kolla över en viss modul i programmet Snowflake Multiteach. De själva ansåg               
att användarupplevelsen i denna del av programmet inte var intuitivt nog för dem själv att               
använda och ville dels bekräfta detta genom våra datainsamlingar men även hur systemet             
uppfattades överlag. Gränssnittet för Snowflake Multiteach modulen som stod för          
undersökning visade väldigt mycket information samtidigt och det var svårt att veta vad man              
skulle göra härnäst som användare. Man var orolig att som förstagångsanvändare så skulle             
man bli vilsen och tappa intresset mycket fort.  
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4. Resultat 
Resultatet som kommer presenteras kommer från två stycken separata datainsamlingar där 
vi genomfört en observation samt fokusgrupp. Att presentera resultaten i en varsin 
underrubrik för vilken form av datainsamling resultatet kom ifrån är något som vi ansåg vara 
mest lämpligt både för en enklare navigation men även ifall läsaren vill se resultatet av en 
specifik datainsamlingsmetod. 
 
4.1 Resultat av Observation 
Resultatet från vår observation är mestadels utifrån vad vi såg när eleverna engagerade sig              
med den interaktiva skärmen, men även diskreta signaler som observatören lade märke till             
när detta användes som man annars kanske hade missat. Det som skedde var att några få                
deltagare stannade upp en stund och funderade kring funktionen för hur man skriver: 
 

Hur skriver man? Det fungerar inte som det brukar såsom på telefoner            
eller ipads. 

 
Som det funkar så är det inte så att man som på vanliga digitala artefakter idag att ett                  
skrivbord kommer upp om man trycker i en textruta, utan här så kommer det upp en relativt                 
liten symbol som man först lär trycka på innan just tangentbordet dyker upp. Detta hände i                
flera fall i olika grader, t.ex. några stannade upp en sekund eller två medans några deltagare                
gick vidare med att skapa andra saker innan de började skriva för att det inte var intuitivt                 
nog för dem att skriva vid den tidpunkten.  

Vad som även sågs under denna datainsamling var framförallt att alla eleverna kände             
sig manade att gå upp i par eller grupp för att klara av en lektion eller ett spel. Det här syntes                     
tydligt via ett spel där man ska leta fram ord som är gömda bland massa bokstäver i ett stort                   
bräde av bokstäver även kallat scrabble i mjukvaran. Istället för att gå upp en och en så valde                  
de att spela i par eller grupp. 

Det skedde heller inte under observationen att någon elev uttryckligen ville skapa             
något på egen hand. All interaktivitet mot studieobjektet skedde i par eller grupp, både              
skapande av spelet eller lektionen som mjukvaran stödjer, men även också spelandet och             
användandet av dessa lektioner och spel. När en ny grupp skulle upp för att testa scrabble så                 
var det en diskussion kring en grupp av elever om huruvida de skulle köra själv eller i grupp: 

 
Ska vi köra själv eller i grupp? Det är ju roligare att köra i grupp då vi kan  
slå de andra grupperna i klassen. 
 

Detta ledde till att de gick upp som grupp och slutförde ett parti scrabble och detta var                 
någonting som återkom genom hela sessionen, att de föredrog att spela i grupp även om de                
hade möjligheten att spela själv.  

Vad vi såg här var att eleverna i fråga skötte sig väldigt bra på egen hand vilket var en                   
faktor som enligt utvecklarna var en ytterst intressant faktor då detta var deras största oro               
nämligen att deras användargränssnitt inte var intuitivt för en förstagångsanvändare att           
använda. Detta märktes först och främst genom att de tog sig an spelet på ett sätt där de gick                   
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från start till mål utan vidare svårigheter och hjälp från oss som höll i studien. Detta gällde                 
även i skapande av lektioner, men resultatet visade på att detta inte var några större problem                
för den målgrupp vi studerade under observationen. De reaktioner som snappades upp            
under elevernas användning var många och de flesta var positivt riktade. Det man såg i både                
kroppsspråk och i engagemanget hos eleverna så var detta sätt att ta del utav information               
något lärorikt men samtidigt kul. Det poängterades flera gånger under testerna att detta var              
någonting de saknade i skolan. Vid ett tillfälle så vände sig en kille i testgruppen om till sin                  
lärare där han frågade:  

 
Varför har inte vi det här för? Det är ju jätteroligt och roligare än böcker 
 

Vissa var mer entusiastiska än andra men den generella konsensusen var att detta var något               
kul och spännande. Möjligheten att skapa egna pussel och frågesporter var väldigt attraktivt             
hos eleverna, men även lärarna på plats var positivt inställda till detta. De var så pass                
positiva gentemot tekniken och möjligheterna med detta så att de frågade om vi som skötte               
studien inte kunde skicka en intresseanmälan till utvecklarna för att få detta till deras skola               
så att de fick testa det under en riktig lektion. Men med tanke på tidsramen för den här                  
uppgiften så var det något som vi inte följde upp personligen, men vi hänvisade såklart               
intresseanmälan till rätt instans som i det här fallet var företaget bakom mjukvaran.             
Eleverna var överlag väldigt uppspelta under deras vistelse hos oss eftersom utöver den             
skolklass de själva tillhörde så var det även en annan klass där som var på besök hos                 
Exploratoriet. Exploratoriet är i själva verket ett Science Center som har en rad vetenskapliga              
prylar och fysiska apparater som lätt kan ta elevernas fokus från uppgiften. Lärarna lyckades              
få eleverna till sina respektive grupper till slut och det var först då observationen var               
genomförbar till sin fulla potential.  

4.2 Resultat av Fokusgrupp 
Fokusgruppen var i sin helhet mer planerad än den första och med tanke på att det var en                  
annan klass som agerade testpersoner så började vi här på ett liknande sätt, i synnerhet vår                
presentation och visning av programmet. Under det här tillfället så hade både vi och              
Exploratoriet kommit fram till att det endast skulle vara en klass i lokalen vid tidpunkten för                
studien, samt att utställningarna och de prylarna som tar uppmärksamhet rent generellt            
skulle vara inaktiva under vår tid där. Detta för att eleverna skulle bibehålla fokus under vår                
tid på plats. Den här klassen bestod av 15 stycken elever varav 8 av dem var från årskurs fyra                   
medan de resterande 7 gick i årskurs 5. Med tanke på att vi var nöjda med hur indelningen                  
skedde i observationen så återanvände vi konceptet med att köra två stycken grupper för att               
dels göra gruppen mer lätthanterlig. I det här fallet så fick vi chansen att dela två stycken                 
årsklasser och det visade sig vara ett bra sätt för att kunna påvisa eventuella skillnader i                
uppfattning och i engagemang gentemot tekniken och mjukvaran när det kommer till            
åldersskillnader och när sådan teknik eventuellt blir ointressant för målgruppen. Upplägget           
var här ungefär densamma som i observationen i synnerhet till att vi först visade en lektion                
och spelade den samt skapade en lektion, för att kunna visa den nya klassen vad               
möjligheterna är med denna teknik. När vi hade visat klart så bad vi om några frivilliga för                 
att spela ett valfritt spel och bad att eleverna skulle uttrycka sig högt vad de tycker och tänker                  
om programmet samt tekniken i sin helhet. Detta för att vi skulle få en bild på hur den                  
mentala modellen såg ut från person till person i den situation de befann sig i. Exempel på                 
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vad eleverna tyckte om programmet löd:  
 

“Jättekul sätt att lära sig på, man lär sig att jobba ihop i lag”  
 

“Hade varit kul om alla lektioner hade sån här tavla” 
 

“Tycker det är kul! Kan kännas jobbigt att spela inför helklass ifall man             
råkar göra något fel”  

 
Vi valde även här att köra ett mer fritt upplägg hos eleverna när de testade mjukvaran. De                 
fick med andra ord välja vilket ämne eller form av spel att spela så att vi även kunde se vilken                    
lektionstyp eller spel som lockade mest. Här såg vi tydligt att vissa typer av spel eller                
skolämnen förekom mer än andra. Tabellerna nedanför visar vilka ämnen som förekom            
inom tidsramen för respektive grupp: 
 

Grupp 1 

Biologi 

Geografi 

Naturvetenskap 

Språk 

Tabell 1, översikt kring vilka ämnen som förekom i grupp 1. 
 

Grupp 2 

Geografi 

Biologi 

Musik 

Språk 

Tabell 2, översikt kring vilka ämnen som förekom i grupp 2. 
 
I båda grupperna så såg man tydligt att biologi och geografi eller världskartan valdes framför               
alla andra ämnen som fanns. Språk var också något som dök upp som en gemensam faktor. I                 
det här fallet så var typen av spel olika i grupperna där den ena valde att köra scrabble                  
medans den andra gruppen körde dels spelet hänga gubbe och ett annat spel där man ska                
koppla ord till diverse bilder.  

Det är med tanke på arbetets omfattning svårt att säga om detta speglar den generella               
bilden för målgruppen men för skolklassen vi hade så var det tydligt att de ignorerade vissa                
ämnen såvida man inte bad dem att testa det. Spel såsom bilden nedanför visar (se bild 1) på                  
var ett exempel på ett populärt spel och som engagerade hela gruppen. De slog ihop sina                
hjärnor och arbetade flitigt för att hitta lösningarna. Utöver den typ av spel så var även                
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biologi och geografi ett återkommande lärospel som spelades. Efter båda grupperna var klara             
så avrundade vi fokusgruppen med att gå till ett närliggande klassrum som Exploratoriet har              
för vissa skräddarsydda lektioner. Här inne så satt barnen sig ner och vi ägnade några               
minuter för att ställa ett par korta frågor. Frågorna var få men för att få en överskådlig bild                  
av målgruppens tankar och övriga reflektioner så var det ändå bra frågor att ställa.  

 
Bild 1: Gruppledare samt deltagare i fokusgruppen på Exploratoriet i Skellefteå. 
 
Frågorna löd som följande: 
 

● Är det här något som ni vill ha i skolan? 
● Tycker ni att sådan här typ av lärospel är kul? 
● Var det något som var lätt/svårt?  

 
Dessa frågor ställdes för att få en bra överblick till hur tankarna kring ämnet går och hur                 
sättet att lära ut på uppfattas och är det något som eleverna uppskattade? På dessa frågor så                 
fick barnen svara med handuppräckning på majoriteten av frågorna och för de frågor som              
krävde lite längre svar så fick de möjligheten att säga det. De var inte skygga för att säga vad                   
de tyckte vilket var till vår fördel och vi fick in bra svar. På frågan om det här är något ni vill                      
ha in i skolan så svarade 15 av 15 med att räcka upp handen. På frågan om den här typen av                     
lärospel är kul så svarade 13 av 15 är kul. Värt att notera är att de två som inte tyckte det var                      
kul gick i femte klass. På frågan om det var lätt eller svårt, så öppnades det upp för en liten                    
diskussion snarare än en handuppräckning. Här var det mestadels synpunkter för det            
specifika programmet men som har betydelse att nämna för det är generella problem som              
kan vara av betydelse när det gäller användarupplevelse relaterade problem. De synpunkter            
rörde vissa typer av spel eller typ av lektion i programmet som eleven inte förstod               
innebörden av. Detta var även något vi såg under testerna vid skärmen, där flertalet nämnde               
att de inte förstod vitsen eller varför man skulle använda denna typ av lektion.  
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5. Analys och diskussion 
 
5.1 Användbarhet 
 
Ett av de tydligaste resultaten från vår observation och fokusgrupp var att eleverna mycket              
snabbt lyckades uppfatta hur programmet fungerade och hur de skulle gå tillväga för att              
avklara uppgifterna i programmet. Denna igenkänning kunde man se både i hur eleverna             
tolkade det de såg på skärmen och även i hur de använde sig av den interaktiva                
whiteboardtavlan. Många av eleverna hade använt liknande teknologi tidigare och kunde           
därför mycket snabbt skaffa sig en bild på hur denna teknologi fungerade. När eleverna              
navigerade sig genom lärospelets menyer så kunde man tydligt se att flera av de använde sig                
av sina tidigare kunskaper från andra teknologier. Ett exempel var när en av eleverna inte               
förstod hur ett av spelen fungerade. Eleven klickade direkt på menyknappen och sedan på en               
knapp med ett frågetecken där han enkelt kunde hitta instruktioner till spelet. Precis som              
undersökningar har pekat på så använder barn idag betydligt mycket mer teknologi än             
tidigare(RT, 2015) och det är ingen tvekan om att det som barn på fritiden lär sig om                 
teknologi ger en stor fördel om teknologi skulle börja användas i skolor på en bredare skala.                
Program som är designade för en touchscreen skärm vare sig det är mobiltelefoner,             
surfplattor eller interaktiva whiteboardtavlor liknar ofta varandra i upplägget. Om eleverna i            
fokusgruppen frekvent använder sig utav mobiltelefoner eller surfplattor så är det mycket            
möjligt att den kunskapen de fått därifrån gör att de kan använda lärarprogrammet på den               
interaktiva whiteboardtavlan utan större problem. Detta skulle då också kunna vara ett            
exempel på hur barnens mentala modell hjälper dem att förstå lärospelet (Nielsen, 2010). I              
Donald Normans beskrivning av den mentala modellen (Norman, 1983) så är “Uppfattning”            
en av tre delar, alltså användarens mentala modell består till en början av hur användaren               
tror att systemet fungerar. Om en första gångs användare redan har en relativt klar mental               
modell så faller resten av pusselbitarna på plats snabbt. En diskussion som ofta dykt upp när                
spel i skolan diskuterats är om det är för komplicerat att “komma igång” med och få alla                 
elever att förstå hur systemet fungerar och vad deras uppgift är. Med en ökande användning               
av teknologi bland barn samt den väldigt snabba förståelsen vi såg bland barnen på vår               
fokusgrupp tyder på att detta istället kan vara en av teknologins stora fördelar. Att lärospelet               
innehåller mycket som är bekant för eleverna sedan tidigare kan leda till en mycket bättre               
användarupplevelse.  
 

5.2 Effekt på gemenskapen 
 
Under vår studie så såg vi en genomgående trend att ett av de främsta målen som eleverna                 
hade när de använde lärospelet var att utmana varandra. När en grupp klarat av ett spel så                 
ville dom direkt komma igång med att skapa ett ännu svårare spel och utmana sina               
klasskamrater. Viljan att utmana sina klasskamrater var en av de känslor som stack ut mest               
bland eleverna och det var den största drivkraften i elevernas användande av lärospelet.             
Precis som man kom fram till i undersökningen av Misfud et al. (2013) så bidrog lärospelet                
till att skapa en starkare gemenskap mellan eleverna dels genom att arbeta i lag men också                
att man tillämpade det man hade lärt sig i olika situationer. Utifrån vår egen studie så kan                 
man även se att när eleverna lärde sig allt mer så började det bli mer utav en tävling än en                    
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lektion eller lek. Att elever tävlar mot varandra är inget konstigt i klassrummet eller på               
fritiden, men om man tävlar emot varandra i ett lärande syfte så kan det finnas positiva saker                 
att hämta och även saker att tänka på. Detta sätt att lära ut på är ett exempel på competitive                   
learning och citatet nedanför beskriver exempel på fördelar ifrån en publicering av            
Concordia University (2013) i Portland, Oregon.  
 
                       “The pros of a competitive classroom structure include: 

I. Children face the real-world challenge of competition. 

II. Students are encouraged to do their very best. 

III. Independent thinking and effort are encouraged and rewarded. 

IV. Children can still work in teams, but compete against other teams: It can be              

a great way to “enliven the classroom environment.” 

 

Dessa fördelar var som mest tydligt när eleverna fick skapa lärospel själva. När eleverna              
spelade igenom spel som redan fanns i programmet så var entusiasmen mycket lägre än när               
de spelade igenom spel som deras klasskamrater skapat. Detta skulle då kunna förklaras             
med att när lektionen mer känns som en “tävling” så inspirerar detta eleverna mer att               
prestera än vanliga lektioner. Alltså, möjligheten att få “besegra” sina klasskarmater fungerar            
som en starkare drivkraft än möjligheten att lära sig något från lärospelet. Shapir (2014)              
skriver i sin artikel om de effekter som spel kan ha på klassrumet, han skriver följande: 

“The key point here is that games themselves are not necessarily competitive.            
Play is useful because it simulates real life experience — physical, emotional, and/or             
intellectual — in a safe, iterative and social environment, not because it has winners and               
losers” 

Det Shapir menar på här är alltså att de positiva aspekterna av att använda sig av lärospel i                  
klassrummet nödvändigtvis inte har med tävling att göra utan att det helt enkelt             
introducerar nya känslor och stimulanser i skolarbetet. Trots att användandet under           
fokusgruppen blev väldigt tävlingsinriktat så såg samtliga elever positivt på upplevelsen och            
ville gärna se teknologin användas i deras klassrum. 

5.3 Effekt på lektionen 

 
Något som vi märkte av när eleverna i fokusgruppen använde den interaktiva            
whiteboardtavlan var att själva spelandet stundvis var det som hamnade i fokus istället för              
lärandet. I sin undersökning (Misfud et al. 2013). så menar författarna på att förändringar              
skulle behöva göras för att teknologin skall kunna användas på rätt sätt . 
  

“For this to be sustained in a structured way, the necessary curricular and             
technical support needs to be in place for the integration of videogames in             
regular classroom teaching and teacher concerns must be addressed in an           
effective manner“  
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En förklaring till att fokuset hamnade på fel ställe skulle kunna vara att eleverna inte helt och                 
hållet förstår syftet med lärospelet och att de helt enkelt ser det som ett dataspel, eller så                 
valde de medvetet att inte helt fullfölja lärandeprocessen eftersom själva spelandet var mer             
attraktivt. Precis som tidigare undersökningar visat (Misfud et al. 2013) så behövs ett visst                
överseende av läraren när lärospel används och ett stort fokus på att lärospelen används på               
rätt sätt i klassrummet. Är detta befintligt så blir möjligtvis problemet med elevernas fokus              
mycket mindre. Även om användandet av interaktiva whiteboardtavlor och datorer delar           
många pedagogiska egenskaper så finns det vissa områden där fördelarna och nackdelarna            
mellan de två teknologierna skiljer sig åt. Där det ur ett lärarperspektiv är mycket svårare att                
hålla koll på samtliga elevers individuella arbete på datorer så blir det bra mycket enklare               
med interaktiva whiteboardtavlor då det oftast bara är en som används i varje klassrum.              
Detta faktum gör att implementeringen av interaktiva whiteboardtavlor i klassrum kanske           
inte blir i lika stort behov av en omstrukturering av lektionerna för att användas effektivt.               
Vid användande av interaktiva whiteboardtavlor så finns det även i nuläget större            
begränsningar på användningsområden och mjukvara. Dessa begränsningar leder till att          
stora förändringar i lektionens struktur kanske inte är möjliga och att interaktiva            
whiteboardtavlor möjligtvis kan tillämpas som ett hjälpmedel snarare än något som           
lektioner helt och hållet cirkulerar kring. Den här studien var uppbyggd på att sätt så att                
Nuiteqs programvara Multiteach fick fungera som en representation av samtliga lärospel.           
Detta leder till att inga riktiga slutsatser kan dras ifrån de resultat som var specifikt riktade                
mot Multiteach. Något som däremot kan sägas angående den förvirring som eleverna hade             
gentemot lärospelet är att det pekar på att intuitiviteten i ett sådant här program skulle               
kunna mycket viktig för att uppnå önskad effekt med programmet. 
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6. Slutsats 
 
Lärospel på interaktiva whiteboardtavlor erbjuder ett lärosätt som för många elever är roligt             
och lättanvänt. Teknologin gör att samarbetsövningar och tävlingar blir enklare att           
genomföra vilket har en bevisad positiv effekt på lärandet. För att lärospel på interaktiva              
whiteboardtavlor ska få en betydelsefull roll i klassrummet så krävs det att noggranna             
instruktioner ges och att det finns ett visst överseende över användandet. Med detta i åtanke               
så ser vi lärospel på interaktiva whiteboardtavlor som ett mycket värdefullt hjälpmedel i             
skolan som kombinerat med traditionella läromedel kan ge flera förmåner i klassrummet.  
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