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Sammanfattning 
 
Syftet med detta utvecklingsarbete är att ta reda på hur lärare och elever i 
grundskolans tidiga år kan arbeta med en interaktiv skrivtavla på matematiklektioner 
samt hur en lärare kan bygga upp dess innehåll. Tanken har också varit den att bidra 
med att hjälpa en klass att komma igång att använda den interaktiva skrivtavlan i sin 
matematikundervisning. Denna studie bygger på en kvalitativ undersökning. Det är 
ingen generell undersökning utan jag har valt att undersöka två grundskolors 
erfarenheter. I undersökningen framkommer det bland annat att den interaktiva 
skrivtavlan i matematikundervisningen främjar mycket lärares och elevernas 
utvecklings- och undervisningsprocesser. Forskning visar att en interaktiv skrivtavla 
medger helt andra aktiviteter i klassen än bara sitta och räkna. Elever kan utforska 
matematik på mer kreativt och spännande sätt. 
 

Nyckelord 
 
Undervisning, matematik, interaktiv skrivtavla, verktyg. 
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1 Inledning 
 

Under min lärarutbildning och VFU (verksamhetsförlagdutbildning) har mitt intresse 
och nyfikenhet väckts kring den interaktiva skrivtavlan. Jag har funderat kring hur en 
lärare kan komplettera den traditionella undervisningen i grundskolans tidiga år 
genom att digitalisera och bygga fram lektionsinnehåll med hjälp av en interaktiv 
skrivtavla. Något som jag har saknat på min lärarutbildning är just information om 
hur vi lärare kan utnyttja och komplettera undervisningen med interaktiva tekniker i 
skolan. I denna undersökning riktar jag mig till matematikundervisningen och valt 
att fördjupa mina kunskaper kring användandet i dess undervisning av den 
interaktiva skrivtavlan som heter SMART Board™ och programmjukvaran Notebook. 
Arbetet kommer att medföra att i samband med min lärarexamination kommer jag 
att ha mer kunskaper om denna teknik som kompletteringsverktyg i 
matematikundervisningen än tidigare. 
 
I detta arbete har jag valt att besöka två olika grundskolors årskurs 3 i Mellansverige 
och vid dessa tillfällen har jag tittat på deras användande av den interaktiva 
skrivtavlan i ämnet matematik. På den första grundskolan har jag observerat hur 
lärare och elever arbetar med den och på den andra grundskolan har jag sedan 
bidragit med att lansera mina erfarenheter kring att digitalisera 
matematikundervisningen med hjälp av en interaktiv skrivtavla.  

1.1 Syfte 
 
Syftet med det här utvecklingsarbetet är att undersöka hur lärare i skolans tidiga år 
kan använda den interaktiva skrivtavlan som ett verktyg i ämnet matematik samt hur 
den interaktiva skrivtavlan kan vara en del av skapandet av innehållet i en lektion.  

1.2 Frågeställningar 
 

1. Hur kan lärare i skolans tidigare år arbeta med en interaktiv skrivtavla som ett 
kompletterande verktyg i ämnet matematik samt hur kan den vara en del av 
skapandet av innehållet i en lektion? 

2. Hur kan jag med denna studie hjälpa en klass i grundskolans tidiga år att 
komma igång att använda den interaktiva skrivtavlan i sin 
matematikundervisning? 

2 Litteraturstudie 

2.1 Utveckla skolan genom att digitalisera undervisningsmaterialet 
 
Att digitalisera undervisningsmaterialet är ett sätt att utveckla skolan och komma 
närmare den verklighet vi möter utanför skolan. En sak som vi inte vet är vilka 
framtida yrken vi utbildar våra elever till. Det som vi däremot vet är att tekniken och 
informationsflödet är här för att stanna och det är det vi ska rusta eleverna för 
(Robling & Westman, 2009).  
 
Öberg (2011) beskriver användandet av digitala verktyg som kompletteringsverktyg 
inom kommunala skolan. Datorerna ska vara uppkopplade till skolans trådlösa 
nätverk och interaktiva tavlor. Det betyder att skolan kommer att få öppnare dörrar 
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där det går att ta del av innehållet oavsett var man än befinner sig. Det ger också 
möjligheter till vårdnadshavarna att få inblick i skolarbetet och ta del av arbete, 
resultat, genomgångar och lektioner. Inom den digitala världen är läroboken en 
resurs bland många andra. Resurserna blir med hjälp av datorn och den interaktiva 
skrivtavlan många fler än den lärobok, övningsbok och lärarhandledning som stagat 
upp lärarens vardag.  

2.2 Vad är en interaktiv skrivtavla? 
 
En interaktiv skrivtavla är en tavla som kan användas i kombination med en 
projektor och dator. Via datorn skickas en bild till projektorn som sedan visar bilden 
på den interaktiva skrivtavlan. Det som görs på datorn syns på tavlan och tvärtom. 
Själva tavlan fungerar både som bildskärm och inmatningsenhet. Det betyder att man 
kan styra datorn genom att trycka på skrivytan eller peka/klicka med den 
elektroniska pennan som medföljer en tavla. De program och interaktiva funktioner 
som följer med en skrivtavla gör den till något helt annat än en dator och projektor 
som kopplas samman. Den interaktiva skrivtavlan blir en plattform för en ny typ av 
samverkan och delaktighet i klassrummet (Interaktiv skrivtavla, 2009).  

2.2.1 Interaktiva skrivtavlans historia 
 
För tjugo år sedan kom den första interaktiva skrivtavlan i världen och levererades 
1991 till University of Nevada. Sedan dess har utvecklingen gått framåt och 
marknaden erbjuder idag olika varumärken, både vad gäller hårdvara och mjukvara. 
Produkten har också spridits välden över. Sverige fick sin första interaktiva skrivtavla 
1995 och sedan dess har skolor installerat närmare 4000 stycken interaktiva 
skrivtavlor i klassrummen runt om i Sverige (Robling & Westman, 2009).  
 
Den interaktiva skrivtavlan är ett sätt att föra in både omvärlden och den nya 
tekniken i klassrummet. På så sätt förvandlas klassrummets fjärde vägg till ett 
gemensamt fönster mot omvärlden med oändliga möjligheter till interaktiv 
pedagogik och mer varierad undervisning. Det är även ett sätt att kunna möta elever i 
deras digitala värld (Robling & Westman, 2009). 

2.3 Förenklat arbetssätt 
 
När en skola har beslutat att införskaffa en interaktiv skrivtavla till 
skolan/klassrummet, bör skolans ledning och lärarna/pedagogerna fundera och 
reflektera över hur man vill arbeta med den, samt hur man vill att kompetensen ska 
fördelas mellan personalen. När arbetet med den interaktiva skrivtavlan ska inledas 
innebär det inte att man, som lärare, måste förändra hela sitt sätt att undervisa 
(Robling & Westman, 2009). De fördelar som en interaktiv skrivtavla medför är att 
när läraren ska till exempel visa en bild så behöver inte läraren gå runt i klassrummet 
och visa upp bilden för alla elever utan istället visar bilden på den interaktiva 
skrivtavlan. På så sätt kan läraren förpassa overheadprojektorn, kopieringsmaskinen, 
rullkartor och filmprojektorn till förrådet. Även Internet blir tillgänglig så att alla kan 
se samma material samtidigt. Läraren kan genom olika manövreringar hämta 
anteckningar, dokument eller Internetsidor som visats vid tidigare lektionstillfälle 
och återskapa dialog med eleverna kring innehållet. Även förklaringar och hypoteser 
kan illustreras på olika sätt som skuggning, färgning och överstrykningar. Några av 
leverantörerna har skapat en särskild programmjukvara, som ett verktyg som hjälper 
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läraren att skapa egna interaktiva lektioner, som medföljer när den interaktiva 
skrivtavlan levereras. Med hjälp av programvaran kan man till exempel korrigera den 
cirkel som man ritar på fri hand på tavlan att den blir symmetrisk och klassen kan 
beräkna omkretsen. Vill man mäta vinklar kan man använda sig av en gradskiva i 
jätteformat, så att alla i klassen ser tekniken. Det finns också mycket lektionsmaterial 
att hämta via nätet (Interaktiv skrivtavla, 2009).  
 
Andra fördelar med programvaran är att den ger möjlighet att integrera Internet och 
multimedia i klassrumsundervisningen. Därutöver kan man spara, skriva ut eller 
skicka anteckningar som görs på tavlan under lektionen via e-post. Man kan även 
spara sidorna som webbsidor. Med en interaktiv skrivtavla blir bild, ord och ljud en 
naturlig del i undervisningen (Robling & Westman, 2009). 
 
Förutom de praktiska fördelarna tillför den interaktiva skrivtavlan även en annan 
dimension. Det handlar om den gemensamma reflektionen och samtalet som är 
viktiga delar av all lärande. Genom att ta fram texter och bilder på den interaktiva 
skrivtavlan är det lättare att fokusera över elevernas intresse och öka samspelet i 
klassrummet (Interaktiv skrivtavla, 2009). 
 
Nackdelarna som noterats i olika undersökningar är praktiska. Själva planeringstiden 
för lektioner tar längre tid innan pedagogerna blir vana, men därefter kan stora 
tidsvinster göras. Den största nackdelen skapas när lärare och pedagoger inte får den 
utbildning och stöd som behövs. Risken är då att tavlan inte används interaktivt utan 
blir ett stöd för envägskommunikationen (Interaktiv skrivtavla). 
 
Istället för att ha fokus på elevers brister bör lärarna skapa en skola med pedagogisk 
utveckling där teknik, pedagogik och tänkande förenas (Öberg, 2011). Bergh (2010) 
berättar i sin studie om skoldatatekskonferensen i Göteborg år 2008, där de 
diskuterade hur interaktiva skrivtavlor gynnade elever i behov av särskilt stöd. De 
pedagogiska vinster som de arbetar för och diskuterade kring, var bland annat 
följande delar: 

o Att spela in genomgångar/instruktioner 
o Printa ut och maila anteckningar som gjorts på tavlan till eleverna, på så sätt 

kan eleven fokusera helt på att lyssna på det som sägs på lektionen och 
behöver inte anteckna. 

o En frånvarande elev kan få tillgång till lektionsinnehåll. 
o Olika sinnen utnyttjas vid inlärningen – visuellt och auditivt stöd. Touch 

tavlorna där man kan använda händerna ger kinestetiskt inlärning stöd. 
o Lärarna kan få eleven att fokusera på enskilda delar i en text eller bild, och då 

genom spotlight funktion eller rullgardin som avskärmar delar. 
o Fånga elevens intresse genom att använda sig av multimediala presentationer 

med ljud, bilder och filmer, på så vis ökar även elevens motivation. 
o Spontant bygga fram lektioner utifrån vad eleverna tar upp. 

2.4 Interaktiva skrivtavlan i matematikundervisning i grundskolans 
tidigare år 
 
Näslundh skriver några artiklar om den interaktiva skrivtavlans ändvändande i 
matematikundervisningen på olika skolor i Sverige.  
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På en F-6 skola så använder en lärare den interaktiva skrivtavlan i 
matematikundervisningen och arbetar projektorienterat där undervisningen bygger 
på målen och varje elevs enskilda förutsättningar. I undervisningen arbetar eleverna 
numera i grupper och de hjälps åt mera då. Undervisningen är dessutom mer 
problemlösande än tidigare. En övning med den interaktiva skrivtavlan gick ut på att 
sortera och dela upp bilder på kameler i olika grupper. Med hjälp av den interaktiva 
tavlan kunde hela klassen tillsammans arbeta framför tavlan och handgripligt ta på 
kamelerna och dra dem till olika grupper. Det kan tyckas som om exemplet är en 
ganska enkel uppgift, men eleverna upptäckte så många olika sätt att dela upp 
kamelerna och hittade nya aspekter i bilden (Näslundh, 2009). 

På en annan F-6 skola arbetar lärarna med att lägga upp hela matematikkursen på 
”blad” till de interaktiva skrivtavlorna. Skolans årskurs tvåor har en 
favorittillämpning på den interaktiva skrivtavlan och det är verktyget som finns för 
att träna klockan. På den interaktiva tavlan kan eleverna själva interaktivt ställa in 
klockan och pröva olika möjligheter. Lärarna berättar att det krävs tid för 
förberedelser, exempelvis tar det en tid att skapa matematikkursens ”blad” till 
tavlorna. När all grundarbete är klart kan det också användas om och om igen. Ett 
annat tidskrävande moment är att utveckla sättet att använda det nya verktyget och 
att utforska alla potentialer (Näslundh, 2006).  

Lärare i årkurs fem och sex ser positivt på den interaktiva tavlan. Lärarna tycker att 
det är roligare att gå till arbetet nu när de har en interaktiv skrivtavla i klassrummet. 
De menar att arbetet med tavlan har förändrat deras sätt att undervisa, höjt 
kvaliteten på undervisningen och gett dem en nytändning. Lärarna menar att det har 
blivit en ny utmaning och känner sig bättre som lärare och upplever att de når 
eleverna på ett nytt sätt, särskilt de svaga eleverna. Interaktiva arbetssättet ger också 
möjligheten för elever och lärare att ta del av matematiklektioners innehåll även 
hemifrån (Näslundh, 2008).  

Eleverna i årskurs fem tycker att det är lättare att lära sig när man leker fram 
kunskapen med hjälp av den interaktiva skrivtavlan. Dessa elever tycker också att 
fördelarna är många och skolan känns modern. Nackdelar har de inte kommit på 
några än. Deras klasslärare ser en skillnad hos sina elever, då hon ser att eleverna 
tycker att det är kul, de vill lära sig och upplever lärandet som lustfyllt (Näslundh, 
2008).  

2.5 Tidigare forskning 
 
Bergh (2010) har i sin studie undersökt hur det fungerar att använda den interaktiva 
skrivtavlan i matematikundervisning på gymnasiet. Gymnasielärarna som deltagit i 
studien var positivt inställda till användandet av tavlan på matematiklektionerna. Det 
lärarna saknar är utbildning för att klara av det interaktiva verktygets fullaste 
kapacitet. Det framkommer i studien att en av lärarna som använder den interaktiva 
skrivtavlan mycket gör det för att eleverna lyssnar bättre och eleverna missar inget. 
De anteckningar som skrivs på matematiklektionen sparas på datorn. Läraren tycker 
också att innehållet på lektionen blir tydligare med hjälp av den interaktiva 
skrivtavlan och att det blir variation på undervisningen. 
 
Per Jönsson vid enheten Natur-miljö-samhälle på Malmö Högskola beskriver att de 
studerar tillsammans med lärare i fem olika skolor hur användandet av en interaktiv 
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skrivtavla kan stimulera intresset för matematik. Tillsammans ska de även ta fram 
undervisningsmodeller för användandet av interaktiva skrivtavlan och utvärdera det. 
Skolorna som ingår i det treåriga projektet är en förskoleklass, en F-9 skola och tre 
gymnasieskolor. Tanken är att undersöka och se hur man kan införa IKT 
(informations- och kommunikationsteknik) i matematikundervisningen. En 
interaktiv skrivtavla medför helt andra aktiviteter i klassen än att bara sitta och 
räkna. Per Jönsson menar att eleverna kan utforska matematik på ett mer kreativt 
och spännande sätt. Studier visar att användandet av den interaktiva skrivtavlan 
höjer engagemanget och aktiviteten i klassen och målet med denna studie är att se 
om eleverna tycker det är roligare och om de lär sig mer med hjälp av interaktiv 
teknik. Jönsson beskriver också att det är en lång process att införa en ny 
undervisningsmetod och ju tidigare i åldrarna man börjar desto bättre, för på 
gymnasiet är det nästan lite för sent (Jando, 2009).   

3 Metodologi 

3.1 Forskningsstrategi  
 

För att kunna lansera detta utvecklingsarbete på en grundskola så är min tanke att 
jag först måste ta reda på hur man använder en interaktiv skrivtavla i 
matematikundervisningen. Därefter introducerar jag dessa färdigheter och börjar 
med skapande av matematiklektioner med en interaktiv skrivtavla. Enligt Patel & 
Davidsson (2003) är huvudsyfte i ett utvecklingsarbete att bidra med en förändring 
och det gör man genom att utnyttja den kunskap som redan finns. Med andra ord 
startar man en process som innebär en utveckling i något avseende. 

3.2 Datasamlingsmetoder 
 
Den metod som jag valt använda i denna studie är kvalitativ undersökning. Jag har 
valt att under en heldag observera matematikundervisningen och dess användande av 
den interaktiva skrivtavlan i en årskurs 3. Det för att få praktiska kunskaper av 
verktygets användande samt få inspiration i själva studiearbetet. För att uppfylla 
syftet så har jag valt att göra en deltagande observation. Enligt Stukát (2005) betyder 
deltagande observation att den person som observerar inte stör, förändrar eller deltar 
i det som undersöks och därmed inte heller påverkar resultaten. Registreringen går ut 
på att man noterar vad som sker, vem som gjort vad och vad som sagts, en så kallad 
strukturerad dagbok.   
 
I detta fall tycker jag att observation är den mest passande och användbaraste 
datainsamlingsmetoden. Jag gör detta för att få en inblick i och se hur eleverna och 
läraren tillsammans arbetar med den interaktiva skrivtavlan på matematiklektioner. 
Enligt Stukát (2005) är observation bäst lämpad när en person vill ta reda på hur 
människor gör och agerar, inte vad de själva säger att de gör. Genom att titta, lyssna 
och registrera sina intryck använder forskaren sig själv som mätinstrument och får 
kunskaper som är direkt hämtade från sammanhanget. Anledningen till det är att 
man inte kan vara säker på att informationen man får är sanningsenligt. En nackdel 
med deltagande observation är enligt Stukát att man lätt blir känslomässigt 
involverad i utvecklingen och därmed finns risken att man ser det från sin egen 
subjektiva förutsättning.  
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Jag kontaktade och bokade in observationsdagen med klassläraren en vecka innan 
via email och sms-kontakt. På e-mailet tog jag även med och bifogade det brev (bilaga 
1) som jag skapat till elevernas vårdnadshavare som beskriver mitt 
observationsuppdrag och dess syfte där de kan ta ställning om deras barn får delta 
eller inte.   
 
Min tanke var också att passa på vid skolan där jag bokat in observationen att även 
dela ut intervjuenkäten till skolans årkurs 3 lärare, som i detta fall var två stycken 
lärare.  Jag gjorde intervjuenkäterna för att ta reda på lärarnas egna erfarenheter på 
hur tavlan används och vad som anses vara bra eller mindre bra med att använda den 
interaktiv skrivtavla i matematikundervisningen. Genom att i förväg skapat ett 
strukturerat frågeformulär innehållande 6 frågor och med fastställda svarsalternativ, 
med en graderad skala (bilaga 2). För att undvika centraltendensen i 
svarsalternativen valde jag att ha med sex skalsteg och på så vis inte ta med något 
mittalternativ. Det gör att personen som ska svara måste ta en ställning mot ena eller 
andra hållet på den graderade svarsskalan.  Ett sådant formulär/enkät har villkoret 
att man i förhand har en god kännedom om det man frågar om, annars finns risken 
att man får upplysningar som inte har med saken att göra eller att fråga svaras på ett 
felaktigt sätt. 
 
För att få en bra och professionell tillvägagångsätt på själva utförandet av arbetet på 
den skola där jag ska implementera utvecklingsarbetet kommer jag först delta och 
utöka mina egna kunskaper kring interaktiva skrivtavlans användande genom en 
grundutbildning. Detta innebär att jag har deltagit på en två dagars projekt 
grundutbildning för lärarstudenter, som hålls av en interaktiv skrivtavla företag i 
Stockholm. Min plan är att direkt efter utbildningen lansera dessa färska kunskaper 
och delge lärarna på skolan. Detta implementeringsarbete kommer jag att 
dokumentera dess utveckling i en så kallad loggbok.   

3.3 Urval 
 
Den skola där jag valt göra observationen är i en årskurs 3, en kommunal F-5 skola i 
Mellansverige. Skolan arbetar med att utforska hur framtidens klassrum och 
lärandemiljö kan komma att se ut med hjälp av ny pedagogik och teknik. Alla 
klassrum i skolan är utrustade med en interaktiv skrivtavla, en teknik som de anser 
ökar tillgängligheten för lärare och elever att utnyttja IT i undervisningen. Dessutom 
har skolans alla elever i år 3 en egen bärbar dator som de själva ansvarar för. Skolan 
har beviljats projektbidrag till kompetensutveckling för pedagogerna i ämnet 
matematik. Satsningen är till för att stärka samarbetet mellan pedagogerna som 
undervisar i matematik. Skolan kommer även att bygga upp en matematikverkstad 
där kreativ inlärning ska stimuleras. 
 
Den skolan där som jag ska lansera och implantera den interaktiva skrivtavlan i 
matematikundervisningen är en kommunal F-3 skola, årkurs 3 i Mellansverige. 
Skolan har byggt upp en matematikverkstad i en egen sal där eleverna erbjuds i 
halvklass laborativa material tillsammans med en matematiklärare. Den här skolan 
har en interaktiv skrivtavla i ett utav klassrummen, och det är i treans klassrum. Men 
skolans lärare har ännu inte kommit igång att använda den interaktiva skrivtavlans 
fulla kapacitet. 
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3.4 Databearbetning och analysmetod 
 
När jag samlat in informationen så har jag komprimerat och bearbeta materialet för 
att kunna besvara de frågor som jag har ställt. Genom att göra en kvalitativ 
bearbetning arbetar forskaren med ett textmaterial från genomförande av till 
exempel intervjuer, observations- och loggboksanteckningar (Patel & Davidson, 
2003).  
 
Jag delade ut intervjuenkäterna till båda lärarna som de svarade på direkt. Det tog 
några minuter för dem att svara på enkäten. Efter att båda lärarna svarat så fick jag 
tillbaka enkäterna på plats. Svaren sammanställdes var för sig och det som var 
intressant presenteras i denna undersökning. 
 
Observationsanteckningar har behandlats. Det som var intressant presenteras i 
denna undersökning. Genom att vara väl förberedd inför observationen gör det 
enklare att se det man verkligen är ute efter.  
 
Implementeringsarbetet där jag dokumenterat dess utveckling i en loggbok har 
komprimerats och bearbetats. Det som var intressant för undersökningen 
presenteras i denna studie.    

3.5 Reliabilitet och validitet 
 
Enligt Stukát (2005) betyder reliabiliteten hur bra mätinstrumenten har varit i 
undersökningen. I den här undersökningen är reliabiliteten låg på grund av att 
enkätfrågorna som lärarna svarade på kan ha uppfattas på fel sätt. I frågan där det 
efterfrågas hur mycket använder läraren den interaktiva skrivtavlan i 
matematikundervisningen under en lektion och där läraren svarat på den graderade 
svarskalan. Dessa svar är mera deras egna uppskattningar och kan ha olika betydelser 
för dem då det inte tydligt framkommer hur mycket användning på en lektion 
betyder mera konkret och på så vis kan tolkas olika.  
 
Validitet betyder, enligt Stukát (2005), hur bra mätinstrumenten mäter det som var 
meningen att mäta. Syftet med intervjuenkäterna var att ta reda på lärarnas egna 
erfarenheter på hur tavlan används och vad som anses vara bra eller mindre bra med 
att använda den interaktiv skrivtavla i matematikundervisningen. Validiteten på 
intervjuenkäterna kan ifrågasättas då alla gör sina egna tolkningar och att det inte 
finns några garantier för just det som lärarna svarat stämmer i verkligheten.  
 
De resultat som kommit fram kan vara ensamma för just dessa lärares erfarenheter 
på denna skola och inte alls generaliserbara på något sätt. Resultatet är subjektiv och 
beror i hög grad på vem som gjort tolkningen. Mätningens exakthet är ofta osäker och 
det vanligen låga antalet undersökningspersoner starkt begränsar möjligheterna till 
generalisering (Stukát, 2005). 

3.5 Etiska ställningstaganden 
 
I denna studie har jag tagit del av de etiska ställningstagandens krav som HSFR 
Etikregler rekommenderar (Stukát, 2005). Dessa är informationskravet, 
samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
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Vid enkätsintervjuerna så har lärarna varit anonyma (konfidentialitetskravet). Inför 
min observation har jag skapat ett informationsbrev (Bilaga 1) till elevers 
vårdnadshavare innehållande information om min studie (informationskravet), mitt 
syfte med arbetet, vem jag är samt vilken skola jag går på. Jag ville förtydliga vilka 
regler (konfidentialitetskravet och nyttjandekravet) jag följer och att eleverna i 
klassen frivilligt deltar och kan avstå när som helst (samtyckekravet).  
 
Jag skapade även ett informationsbrev (Bilaga 3) till elevers vårdnadshavare i klassen 
där jag ska implementera själva utvecklingsarbetet (informationskravet). 
Klassläraren önskade ett sådant för att kunna informera dem om dels mitt deltagande 
i klassen under vårterminen men också att klassens elever kommer att ta del av den 
interaktiva skrivtavlans introduktion.  

4 Resultat 
 
Under denna rubrik sammanfattar jag resultaten från observationen, 
intervjuenkäterna, implementeringsarbetet på skolan och skapandet av interaktiva 
matematiklektioner. 

4.1 Lektionsobservation 
 
Dagen när jag observerar är matematiklektioner under förmiddagen. Klassen som jag 
observerar är en årskurs 3 med 20 elever och en klasslärare. I klassrummet finns en 
interaktiv skrivtavla som har en central placering på väggen framför eleverna. 
Bredvid den finns även en vanlig whiteboardtavla på väggen. Elevernas arbetsbänkar 
är möblerade i klassrummet så att de sitter 2-3 elever i rad eller 4 elever i en grupp. 
Framför den interaktiva skrivtavlan finns en matta placerad på golvet. Läraren har en 
arbetsbänk framför klassen och denna är placerad bredvid mattan. 
 
Läraren börjar lektionen med att starta igång den interaktiva skrivtavlan och visar ett 
färdigarbetat material, ett arbetsblad som beskriver vad eleverna ska arbeta med och 
gå igenom. Området som eleverna ska arbeta med är problemlösning och tid. Det 
beskriver även att eleverna ska lära sig att lösa problem som har med klockslag och 
tider att göra samt att räkna ut vad klockan blir i olika delar av världen. Sedan 
kopplar läraren upp sig på en licenserat interaktivt matematikläromedel. 
 
Som introduktion börjar klassen med att titta på en kort film som handlar om en 
resa. Eleverna flyttar på sig i klassrummet och hittar olika bekväma sittställningar 
och ser förväntansfulla ut. Under filmens gång skriver läraren upp på vanliga 
whiteboard tavlan olika klockslag som nämns i filmen. Efter filmens slut hjälps alla åt 
att gemensamt lösa olika uppgifter. Några av eleverna diskuterar viskande medan 
andra sitter tysta och klurar på uppgiften. Sedan får eleverna i tur ordning efter att ha 
räckt upp handen gå fram till den interaktiva skrivtavlan och med handen dra rätt 
svarsalternativ till svarsrutan. Om det är rätt så hörs en melodi om det blir fel så 
hoppar svarsalternativet tillbaka till startläget. I slutet räknar programmet ut hur 
många rätt klassen hade. 
 
Sedan tar läraren fram faktatext om tidszoner på interaktiva tavlan. Läraren läser 
högt och förklarar svåra ord. Många elever säger här att de inte förstår vad man går 
igenom och läraren tröstar med att det är svårt men ge det en chans. Därefter visar 
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hon en film som handlar om tidszoner. Sedan gör de en gemensam övning där de ska 
räkna ut tidsskillnader. Eleverna får gå fram till tavlan och svara genom att med 
fingret dra rätt svarsalternativ till svarsrutan.  Men här fungerar helt plötsligt inte 
touch-tavlan på den interaktiva skrivtavlan som har hakat upp sig. Eleven löser då 
det genom att gå till bärbara datorns mus och gör sina manövreringar.   
 
Efter att eleverna suttit i 40 minuter och arbetat tillsammans med den interaktiva 
tavlan så gör klassen en rörelselek. Den går ut på att räkna ut hur många hopp var 
och en kan göra genom att stå och hoppa på ett ställe under 30 sekunder? Alla ska 
först uppskatta genom att gissa hur många hopp de tror att de kan göra och skriva 
ner det talet på en lapp. Sedan trycker läraren fram sekundräknaren på den 
interaktiva tavlan och alla börjar hoppa. Därefter diskuterar de tillsammans om det 
stämde vad de gissat först, vad de kom fram till, vilken skillnad hade de och var det 
någon av eleverna som gissade rätt.  
 
Efter det skulle eleverna arbeta med en uppgift som heter ”story bird”, en engelsk 
skrift. I denna uppgift tar alla elever fram sina egna datorer, loggar in sig och kopplar 
upp sig till nätet. Vissa elever har problem att logga in sig så läraren och elever går 
runt och hjälper varandra. Den interaktiva tavlan visar samma bild som på elevernas 
datorer. Story bird innebär att eleverna får skriva en saga till exempel en mattesaga. 
Alla elever har samma bilder att välja bland som blir passande utifrån den handling 
de valt att skriva om. När eleverna fastnat med uppgifter sitter de kvar på sina platser 
och räcker upp handen för att få hjälp av läraren. Vissa elever har bjudit in varandra 
med hjälp av datorerna och sedan skriver de sagan tillsammans. Dessa sagor sparas 
sedan på en gemensam mapp som det döpt till klassbiblioteket. Läraren kan logga in 
sig via sin egen dator och se elevernas arbeten i deras datorer och gå in i 
klassbiblioteket där eleverna lägger ut sina arbeten. När eleverna sedan ska redovisa 
sina sagor så kopplar man upp den interaktiva touch-tavlan och eleven går fram och 
trycker fram sin mapp. Genom att bläddra och läsa innehållet redovisar de sedan sina 
arbeten inför kompisarna i klassen.  
 
Under tiden när eleverna har gymnastik med en annan lärare så passar läraren på att 
visa mig hur den interaktiva skrivtavlans programvara fungerar. Läraren visar också 
hur skolan byggt upp sitt nätverk där lärarna bland annat har sina mappar 
innehållande olika lektioner samt hur de kan ta del av varandras lektionsinnehåll.  

4.2 Resultat som framkom från intervjuenkäterna 
 
Intervjuenkäternas resultat har jag tittat igenom och valt att bearbeta och 
komprimera materialet genom att skriva ner innehållet i textform. Den intervjuenkät 
som lärarna svarade på innehöll 6 frågor med fasta svarsalternativ, där man ska ringa 
in sitt svarsalternativ, i en graderad skala där siffran ett innebär ingen och siffran sex 
innebär mycket. Här har jag fingerad lärarnas svarblanketter till lärare A och lärare B 
för att behålla konfidentialitetskravet. 
 

1. Hur mycket använder du som lärare interaktiv skrivtavla i 
matematikundervisningen under en lektion? 

 
 
Ingen _________________________________________________Mycket 

1  2 3 4 5 6 
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Svar:  Lärare A svarade 4 
 Lärare B svarade 4 
 
 

2. Hur mycket använder dina elever interaktiv skrivtavla i 
matematikundervisningen under en lektion? 

 
 
Ingen _________________________________________________Mycket 

1  2 3 4 5 6 
 

Svar:  Lärare A svarade 3 
 Lärare B svarade 4 
 

 
3. Hur mycket anser du som lärare att interaktivt verktyg främjar din 

utvecklings- och undervisningsprocess? 
 
 
Ingen _________________________________________________Mycket 

1  2 3 4 5 6 
 
Svar:  Lärare A svarade 5 
 Lärare B svarade 6 
 

4. Hur mycket anser du som lärare att interaktivt verktyg främjar dina elevers 
utvecklings- och undervisningsprocess? 

 
 
Ingen _________________________________________________Mycket 

1  2 3 4 5 6 
 
Svar:  Lärare A svarade 5 
 Lärare B svarade 6 
 

 
5. Finns det nackdelar med att använda interaktiva skrivtavlan i 

matematikundervisningen? 
 
 
Ingen _________________________________________________Mycket 

1  2 3 4 5 6 
 
Svar:  Lärare A svarade 1 
 Lärare B svarade 5 
 
 

6. Finns det fördelar med att använda interaktiva tavlan i 
matematikundervisningen? 
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Ingen _________________________________________________Mycket 

1  2 3 4 5 6 
 
Svar:  Lärare A svarade 6 
 Lärare B svarade 6 
 
Sammanfattningsvis visar enkätsvaren att båda klasslärarna i årskurs 3 svarat med 
att ringa in svarsalternativ 4 på frågan hur mycket använder läraren den interaktiva 
tavlan under matematiklektionerna. På frågan där lärarna skulle svara om elevers 
användande av interaktiva skrivtavlan i matematikundervisningen så svarade lärare 
A med att ringa in svarsalternativ 3, alltså lite mindre än läraren själv. Medan lärare 
B med svarsalternativ var 4, lika mycket som läraren själv.  Båda lärarna svarar att de 
anser att interaktivt verktyg främjar lärares och elevers utvecklings- och 
undervisningsprocesser väldigt mycket, genom att båda lärarna valt svarsalternativ 6. 
Lärarna anser också att det är mycket fördelaktigt att använda den interaktiva 
skrivtavlan genom att båda lärarna svarat med svarsalternativ 6, där har den ena 
läraren även noterat med en motivering att fokus ökar. Men vid nackdelar så tyckte 
de olika, varav lärare A inte tyckte det fanns några med att svara svarsalternativ 1. 
Medan lärare B anser att det finns mycket nackdelar och väljer svarsalternativet5, 
med en motivering att alla kan ej vara aktiva samtidigt. 

4.4 Implementering av utvecklingsarbetet på skolan 
 
Jag började med att tillsammans med en lärare gå igenom programmjukvaran för 
den interaktiva skrivtavlan. Då insåg vi att programvara var installerad på datorn i 
klassrummet men att den behövde uppdateras. Sedan gick jag igenom hur man 
tillverkar egna matematiklektioner. Att skapa lektioner med hjälp av interaktiva 
verktyget är en process som ska pågå hela tiden och utvecklas utifrån lärarnas egna 
kunskaper och erfarenheter. 
 
Efter denna genomgång har jag även upprepat genomgången med en grupp 
pedagoger/lärare som arbetar på skolan då de hörde talas om mitt arbete blev de 
intresserade av den interaktiva skrivtavlan och önskade att få ta del av mina 
kunskaper. Jag passade även på att delta på skolans familjemattekväll för 
förskoleklass och årskurs 1 elever och deras vårdnadshavare, där jag visade hur 
skolans årkurs tre elever och deras lärare håller på att lära sig använda en interaktiv 
skrivtavla och på så vis kompletterar sin matematikundervisning med detta verktyg. 
Dessa yngre elever fick förstås tillsammans med sina vårdnadshavare prova på olika 
matematikspel på den interaktiva skrivtavlan.   

4.4.1 Skapandet av interaktiva matematiklektioner 
  

När jag ska skapa interaktiva matematiklektioner så gör jag det med hjälp av den 
interaktiva skrivtavlans programmjukvaran. Dokumentet ska man sedan spara 
genom att själv välja vart man vill lägga det på datorn och döpa/namnge dokumentet.  
Man kan också spara och öppna dokumentet i olika format och då välja mellan 
programmjukvaransformat, webbsida, pdf, bildfil och powerpoint.  
 
När jag ska skapa helt eget innehåll så erbjuder programmjukvaran ett verktygsfält 
och flikar med tusentals objekt. Då börjar jag med att öppna en tom sida och går in 
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och tar del av antingen verktygsfältets olika delar eller innehållen i flikarna. Många 
detaljer går just ut på att dra föremål och bilder på tavlan och på så vis skapa 
lektionsinnehåll.  
 
De ämnesområden som jag valt att forma är utifrån kursmålen för ämnet matematik 
enligt Lgr 11 som är Taluppfattning och tals användning, Algebra, Geometri, 
Sannolikhet och statistik, Samband och förändringar och Problemlösning 
(Skolverket, 2011).  När jag skapar olika interaktiva lektionsinnehåll så gör jag det 
utifrån de mål som Lgr 11 beskriver inom matematikämnet. Den interaktiva 
lektionspresentationen inleds med dess mål och kunskapsförväntningar. Det för att 
tydligt beskriva lektionens mål och att eleverna blir medvetna om vad de kommer att 
lära, hur de ska göra, när det ska ske och varför det gör det. Därefter följer läraren 
och eleverna tillsammans de antal sidor som varje lektionsinnehåll innehåller och 
dess övningar på den interaktiva tavlan.  
 
Ett exempel på en tillverkning av ett lektionsinnehåll på den interaktiva skrivtavlan i 
matematikämnet för årskurs 3 elever kring en uppgift som ska handla om tal och 
mönster. Jag börjar med att beskriva målen och kunskapsförväntningarna på första 
sidan av presentationen. Såsom att eleverna ska upptäcka mönster i figur och 
talföljder och att eleverna ska också jämföra och ordna tal efter storlek. Nästa sida 
kommer första uppgiften där jag visar ett antal figurer innehållande olika antal 
bilder, till exempel bollar. Figur 1 har två bollar, figur 2 har fyra bollar och figur 3 har 
sex bollar och vad har figur 4? Detta är ett sätt att visa hur olika mönster kan se ut, 
hur mönster upprepas och förändras samt visar vad som skall ske. Dessa figurer med 
mönster visar jag även hur de kan visas och beskrivas i en tabell. På så sätt upptäcker 
eleverna hur mönster och dess antal förändras och utökas. Därefter kan eleverna 
själva bygga/rita egna mönster på den interaktiva skrivtavlan, genom att dra bilder 
och göra olika manövreringar. Vid nästa blad och uppgift visas ett fyrsiffrigt tal som 
visas i en form av en tabell, där varje siffras plats/kolumn beskriver och bestämmer 
vilket värde den har, det vill säga tusental, hundratal, tiotal och ental. Varje kolumn 
innehåller ett antal bilder, till exempel en bild på en knapp. Antalet knappar 
beskriver vilket värde talet har. Till exempel talet 2312 har två knappar vid 
tusentalkolumnen, 3 knappar vid hundratalskolumnen, en knapp vid 
tiotalskolumnen och två knappar vid entalskolumnen. På så sätt ser eleverna 
tydligare varje plats/kolumns värde och hur många de är till antal vid varje 
plats/kolumn. Därefter kan andra fyrsiffriga tal visas på tomma tabeller.  Eleverna 
kan sedan fylla tabellen med bilder utifrån vad det fyrsiffriga talet beskriver på 
liknande sätt genom att gå fram till den interaktiva skrivtavlan och göra sina 
manövreringar. Avslutningsvis sammanfattar jag lektionen med att fråga vad 
eleverna har gjort och vad de har lärt sig.  
 
I sådana övningar ska elever och lärare tillsammans utöva genom att turas om att gå 
fram till touch-tavlan och göra sina manövreringar. På så sätt kan även klassen 
tillsammans se, lyssna, diskutera och reflektera kring innehållet. Allt som genomgåtts 
kan sparas på datorn i klassrummet. Läraren kan också utveckla vidare det för 
planerade innehållet direkt på matematiklektionstillfället utifrån elevernas 
stimulanser, frågor och intresse. Det genom att antingen bygga på med nya sidor med 
relevant innehåll eller ta fram tidigare använda lektionsinnehåll och arbeta vidare 
eller repetera kring innehållet.  
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5 Slutsats 
 
Syftet med detta utvecklingsarbete har varit att undersöka och ta reda på hur lärare 
och elever i grundskolans tidiga år kan arbeta med en interaktiv skrivtavla på 
matematiklektioner samt hur man bygger upp dess innehåll. Tanken har också varit 
att bidra med att hjälpa en klass att komma igång att använda den interaktiva 
skrivtavlan i sin matematikundervisning. Efter att jag gått igenom tidigare forskning 
och undersökt resultaten av observationen, intervjuenkäterna och implementeringen 
av arbetet i förhållande till detta så anser jag mig att kunna besvara på mina 
frågeställningar i detta utvecklingsarbete. 

5.1 Hur kan lärare i skolans tidigare år arbeta med en interaktiv 
skrivtavla som ett kompletterande verktyg i ämnet matematik samt hur 
kan den vara en del av skapandet av innehållet i en lektion? 
 
Ett sätt att möta elever i deras digitala värld är med hjälp av den interaktiva 
skrivtavlan. På så sätt föra in både omvärlden och den nya tekniken i klassrummet. 
Därmed förvandlas klassrummets fjärde vägg till ett gemensamt fönster mot 
omvärlden med oändliga möjligheter till interaktiv pedagogik och mer varierad 
undervisning (Robling & Westman, 2009). Lärare och elever i årskurs 3 arbetar i 
helklass- eller halvklassammanhang med den interaktiva skrivtavlan som 
kompletterande verktyg i sin matematikundervisning, enligt observationen. På så sätt 
var klassens elever, mer eller mindre, alla delaktiga i lektionsgenomgångarna. Det 
visades genom bland annat att alla elever ofta räckte upp händerna och ville gå fram 
till touch-tavlan och svara på uppgifter.  
 
Intervjuenkätsvaren visade att båda klasslärarna anser att interaktivt verktyg främjar 
lärares och elevers utvecklings- och undervisningsprocesser väldigt mycket. Lärarna 
anser också att det är mycket fördelaktigt att använda den interaktiva skrivtavlan i 
matematikundervisningen, där ena läraren även noterat att fokus ökar. Men vid 
nackdelar så tyckte de olika, varav ena läraren inte tyckte det fanns några medan den 
andre läraren anser att det finns mycket nackdelar med en motivering att alla kan ej 
vara aktiva samtidigt. Näslundh (2008) skriver att klasslärare i årskurs 5 ser skillnad 
hos sina elever, då hon ser att eleverna tycker att det är kul, de vill lära sig och 
upplever lärandet som lustfyllt. Eleverna tycker att det är lättare att lära sig när man 
leker fram kunskapen med hjälp av den interaktiva skrivtavlan och att fördelarna är 
många samt att skolan känns modern.  
 
Enligt Näslundh (2009) använder en lärare den interaktiva skrivtavlan i sin 
matematikundervisning och då arbetar projektorienterat. Undervisningen bygger på 
målen och varje elevs enskilda förutsättningar. Eleverna arbetar i grupper och de 
hjälps åt mera. Läraren tycker att arbetssättet fungerar bra och hon ser att eleverna 
tycker att matematik är roligt. Det som framkom från intervjuenkäterna var att 
lärarnas och elevernas användande av den interaktiva skrivtavlan i 
matematikundervisningen främjar väldigt mycket utvecklings- och 
undervisningsprocessen hos lärare och elever. Den interaktiva skrivtavlan tillför även 
en annan dimension och handlar om den gemensamma reflektionen och samtalet 
som är viktiga delar av all inlärning (Interaktiv skrivtavla, 2009). 
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En interaktiv skrivtavla innebär många fördelar bland annat att utveckla och förenkla 
lärarens undervisning (Robling & Westman, 2009). Med hjälp av touch funktionen 
på den interaktiva skrivtavlan kan man med en hand eller ett finger flytta eller 
förstora objekt som visas på tavlan och anpassa dessa efter sina önskningar. En 
annan stor fördel är att kunna spara, skriva ut eller skicka anteckningar som görs på 
tavlan under en matematiklektion. Det som visats vid ett tidigare lektionstillfälle kan 
på enkelt sätt tas fram på nytt på den interaktiva skrivtavlan och återskapa dialog 
med eleverna kring innehållet. Detta gör att elever som inte kan närvara på 
matematiklektionen eller önskar att repetera kan ta del av undervisningarnas olika 
genomgångar genom sin dator hemma (Interaktiv skrivtavla, 2009). Det ger också 
möjligheter till vårdnadshavarna att få inblick i skolarbetet (Öberg, 2011). Bergh 
(2011) berättar i sin studie hur den interaktiva skrivtavlan gynnar elever i behov av 
särskilt stöd. Att de pedagogiska vinsterna var bland annat olika sinnen utnyttjas vid 
inlärningen och att lektionerna går spontant att bygga fram utifrån vad eleverna tar 
upp.  
 
Enligt Robling & Westman (2009) medför en interaktiv skrivtavla att bild, ord och 
ljud blir en naturlig del i undervisningen. Vid skapande av lektioner och dess innehåll 
med hjälp av en interaktiv skrivtavla så är man beroende av en särskild 
programmjukvara som levereras med den interaktiva skrivtavlan (Interaktiv 
skrivtavla, 2009). Vid skapande av lektionsinnehåll gör jag det med hjälp av 
programmjukvarans verktygsfält och flikar, som erbjuder tusentals objekt. Jag börjar 
med att öppna en tom sida och går in och tar del av antingen verktygsfältets olika 
delar eller innehållen i flikarna. Många detaljer går just ut på att dra föremål och 
bilder på tavlan och på så vis skapa lektionsinnehåll. Vid skapande av 
matematiklektioner utgår jag från de mål som Lgr 11 beskriver. Den interaktiva 
lektionspresentationen inleds med dess mål och kunskapsförväntningar. Därefter 
följer läraren och eleverna tillsammans de antal sidor som varje lektionsinnehåll 
innehåller och dess övningar på den interaktiva tavlan.  I dessa övningar ska läraren 
och eleverna tillsammans utöva genom att turas om att gå fram till touch-tavlan och 
göra sina manövreringar. På så sätt kan även klassen tillsammans se, lyssna, 
diskutera och reflektera kring innehållet. Allt som genomgåtts kan sparas på datorn i 
klassrummet. Läraren kan också utveckla vidare det för planerade innehållet direkt 
på matematiklektionstillfället utifrån vad eleverna tar upp, deras frågor och intresse. 
Det genom att antingen bygga på med nya sidor med relevant innehåll eller ta fram 
tidigare använda lektionsinnehåll och arbeta vidare eller repetera kring innehållet.  
 
Observationen visade just detta att innehållet i matematikundervisningen sker på ett 
mycket strukturerat sätt om läraren inleder lektionen med att presentera på den 
interaktiva skrivtavlan vad eleverna kommer att lära, hur de ska göra, när det ska ske 
och varför det gör det. Området är problemlösning och tid. Det beskriver att eleverna 
ska lära sig att lösa problem som har med klockslag och tider att göra samt att räkna 
ut vad klockan blir i olika delar av världen. Därefter kopplar läraren upp sig på en 
licenserat interaktivt matematikläromedel. Klassen börjar med att titta på en kort 
film, som handlar om en resa. Läraren skriver under filmens gång upp på vanliga 
whiteboard tavlan olika klockslag som nämns i filmen. Därefter hjälps alla åt att 
gemensamt lösa olika uppgifter. Eleverna får i tur ordning gå fram till den interaktiva 
skrivtavlan och göra sina manövreringar. Sedan tar läraren fram faktatext och har 
högläsning om tidszoner på interaktiva tavlan. Därefter visar hon en film som 
handlar om tidszoner. Klassen gör sedan en gemensam övning där de ska räkna ut 
tidsskillnader. Eleverna får gå fram till tavlan och svara genom att med fingret dra 
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rätt svarsalternativ till svarsrutan.  På så sätt får den interaktiva skrivtavlan också en 
stor inverkan och en central roll i klassrummet. Detta genom att läraren tillsammans 
med eleverna, elever sinsemellan, vid enskilda redovisningar använder den 
interaktiva skrivtavlan som ett kompletterande verktyg och diskuterar matematiska 
begrepp, lösningar, hjälpmedel och olika material.  

5.2 Hur kan jag med denna studie hjälpa en klass i grundskolans tidiga år 
att komma igång att använda den interaktiva skrivtavlan i sin 
matematikundervisning? 
 
Denna implementering av detta studiearbete är ett sätt att hjälpa en klass att komma 
igång med att använda den interaktiva skrivtavlan som ett kompletteringsverktyg i 
sin matematikundervisning. För att få inspiration och komma igång med detta arbete 
så var min plan att först att observera matematikundervisning på en skola där de 
dagligen använder en interaktiv skrivtavla och ta del av deras kunskaper. Därefter 
fick jag en chans att delta på en tvådagars grundutbildning och därmed utökade jag 
mina kunskaper kring interaktiva skrivtavlans användande.  På så sätt kan jag utföra 
programmjukvarans fullaste kapacitet. Detta är något som Bergh (2010) kommit 
fram till i sin studie att lärarna saknar en utbildning på den interaktiva skrivtavlans 
programmjukvaran och dess kapacitet. Sedan åskådliggjorde jag dessa erfarenheter 
och kunskaper för lärare, kolleger och elever på en skola. På så sätt delges 
grundkunskaper, väcks intressen och behov så att de inspireras att börja använda den 
interaktiva skrivtavla som ett kompletterande verktyg i deras 
matematikundervisning. Enligt Näslundh (2006) så anser lärarna att det krävs tid för 
förberedelser men när all grundarbete är klart kan det också användas om och om 
igen.  

6 Diskussion 
 
En stor positiv inverkan till min inspiration av detta utvecklingsarbete var dagen då 
jag var på skolan och observerade, en mycket givande dag. Det för att klassläraren 
hade planerat all lektionsinnehåll så pedagogiskt och bra, då menar jag utifrån målen 
i matematikämnet. Jag kunde under hela förmidagen ta del av lärarens och elevernas 
arbetssätt med interaktiva skrivtavlan i deras matematikundervisning och skåda alla 
elevers delaktighet i lektionsinnehållet. Sedan får jag och läraren också själva en 
stund på oss att gå igenom olika tekniska funktioner som kan användas och även 
tillsammans titta på hur läraren byggt upp sina lektioner och sparat dem i olika 
mappar på datorn. Där fick jag också tillfälle att ställa frågor och få svar på mina 
funderingar som väckts under lektionerna. Detta gjorde att jag fick grundkunskaper 
på hur det interaktiva verktyget fungerar och hur den kan används i undervisning.  
 
Sedan utökade jag mina grundkunskaper och deltog på en två dagars 
grundutbildning i Stockholm. Dessa kunskaper hade stor betydelse vid lanseringen av 
detta utvecklingsarbete. Framförallt när programmjukvaran behövdes uppdateras på 
skolan där jag bidragit med lanseringen av detta utvecklingsarbete och när jag skulle 
presentera programmjukvarans verktygsfält och dess fulla kapacitet för personalen 
på skolan. Personalen uppskattade väldigt mycket mina genomgångar och de 
upplevde att jag hade öppnat portarna till en ny värld. De sa att skolan hade haft tur 
med att jag som lärarstudent valt ett sådant examensarbete som genererar skolan 
något praktiskt. En utav lärarna sa att det skett ett lyft i deras 
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matematikundervisning, nu när deras interaktiva skrivtavla börjat användas. De 
nämnde även hur tacksamma de var över att jag lärt dem att använda det interaktiva 
verktyget som stått i klassrummet i ett års tid och hittills bara använts för att visa 
filmer.  
 
Tankar som kommit upp nu efter arbetet är att tiden har varit kort för att få bättre 
resultat kring skapande av olika lektionsinnehåll inom matematiken samt praktiskt 
genomföra dessa på skolan. Skulle jag göra om arbetet så skulle jag nog planerat in 
mer tid i skolan och även provat olika lektionsinnehåll med eleverna. Jag skulle också 
önskat mer tid åt att planera och skapa olika lektionsinnehåll tillsammans med 
klasslärarna. 
 
Det jag med spänning ser framemot är att ta del av materialet och resultatet som 
projektarbetet på Malmö Högskolan arbetar med. Projektarbetet ska ta fram 
matematikundervisningsmodeller för interaktiv skrivtavlan (Jando, 2009). Det man 
undersöker är hur användandet av en interaktiv skrivtavla kan stimulera intresset för 
matematik. Enligt Per Jönsson på Malmö Högskola så medför införandet av den 
interaktiv skrivtavla helt andra aktiviteter i klassen än bara sitta och räkna (Jando). 
Eleverna kan utforska matematik på ett mer kreativt och spännande sätt. Jönsson 
menar också att det är en långprocess att införa en ny undervisningsmetod inom 
skolan och ju tidigare man startar i lägre åldrarna desto bättre för på gymnasiet är det 
nästan för sent menar professorn. Detta är intressant att lyfta mot och jämföra med 
vad Bergh (2010) kommit fram till i sin studie att gymnasielärarna är positivt 
inställda till användandet av den interaktiva skrivtavlan. Gymnasielärarna tycker 
också att innehållet på matematiklektionerna blivit mera tydliga och fått variation, 
eleverna lyssnar bättre på lektionerna och att elever inte missar något när de 
antecknar och använder interaktiva skrivtavlan. Då kan jag tycka att det inte 
egentligen spelar någon roll i vilken ålder man börjar använda den interaktiva 
skrivtavlan som verktyg i matematikundervisning i skolan utan att man gör det, inom 
alla åldrar i skolan. Det jag undrar över är vad det kan innebära och påverka elevers 
utveckling om vissa skolor erbjuder och kompletterar matematikundervisning med 
en interaktiv skrivtavla och andra skolor inte gör det.  
 
Mina förhoppningar med studien är att med hjälp av en interaktiv skrivtavla som 
verktyg i matematikundervisningen bidra med att elevers möte med matematiken blir 
spännande och lustfylld. Under detta arbetes gång har det varit roligt att arbeta med 
innehållet och det har väckt en ännu starkare motivation att vilja börja undervisa. Jag 
inser nu ännu tydligare hur varierad skolundervisningen bör vara och att läraren bör 
utgå från elevers förutsättningar för att nå den enskilda individens kunskaps- och 
utvecklingsprocesser. 
 
Om jag lyckats hjälpa någon lärare att komma igång att använda en interaktiv 
skrivtavla som ett verktyg i matematikämnet med hjälp av denna studie så är all 
studiearbete jag lagt ner under terminen värt varenda minut. Jag tror att all 
förändring i undervisningen handlar om i slutändan om att ha ett pedagogiskt 
förhållningssätt till elever och deras lärande och då följa den utveckling som sker och 
våga komplettera undervisningen med interaktivt verktyg så att alla elever får en 
chans att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Det måste få ske i sin egen takt, och 
när det finns ett behov hittar man även tid för det. 
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6.1 Fortsatt forskning 
 
Den digitala generationens användande av interaktiva skrivtavlor ökar inom den 
svenska skolan. Därmed bör även mer forskning ske inom området. Min studie är en 
liten undersökning. Det skulle vara intressant att göra en undersökning över vad det 
kan innebära och påverka elevers utveckling om vissa skolor erbjuder och 
kompletterar matematikundervisning med en interaktiv skrivtavla och andra skolor 
inte gör det.  
 
Det jag också saknar idag är forskning kring hur interaktiva verktyg kan användas 
inom förskolan.  
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1 Brev till vårdnadshavarna 
 
 
 
 

 
 
 
 
Hej, 
 
I samband med mitt examensarbete på Lärarprogrammet vid Mälardalens högskola 
ska jag genomföra en undersökning på ert barns skola. Syftet med min studie är att 
undersöka hur interaktiva tavlan Smartboard används i matematikundervisningen. 
För att samla data ska jag göra en deltagande observation i åk 3 som går ut på att jag 
följer klassen under några matematiklektioner och observerar arbetet i klassen. Jag 
antecknar vad som händer, vad som sägs. Min undersökning är konfidentiell, så inget 
namn kommer att antecknas under undersökningen eller i rapporten. Enligt de 
etniska reglerna ska elever under 15 år ha målsmans tillstånd, så i nedan talong fyller 
ni i om ert barn får delta i observationen eller inte. Jag har skrivit under skolans 
tystnadsplikt. De elever som inte är med i observationen deltar som vanligt på 
lektionen. 
 
Jag är väldigt tacksam och blir glad om så många som möjligt kan delta i 
observationen då det underlättar min datainsamling till rapporten.  
 
Den första observationen kommer att ske XXXXXXXXX vecka XXX.  
 
Senast inlämningsdag av talongen är då samma dag, XXXXXXX. Ge talongen till 
klassläraren.  
 
Tack på förhand! 
 
Ulla Pertunaj 
 
Kontakta mig gärna vid funderingar eller frågor, på nedanstående e-mailsadress: 
upj08001@student.mdh.se 
 
……………………………………………………………………………………………… 

 
Elevensnamn:___________________________________________ 
 
Kryssa i rutan. 

Ja, jag tillåter att han/hon medverkar i observationen.  □ 

Nej, jag tillåter inte att han/hon medverkar i observationen.                        □ 

 
Vårdnadshavarens signatur:__________________________________ 
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2 Intervjuenkät för åk 3 lärare 
      
Intervjuenkät för grundskolans åk 3 lärare. Ringa in ditt svarsalternativ! 
 
 

1. Hur mycket använder du som lärare interaktiv skrivtavla i 
matematikundervisningen under en lektion? 

 
 
Ingen ________________________________________________Mycket 

1  2 3 4 5 6 
 

2. Hur mycket använder dina elever interaktiv skrivtavla i 
matematikundervisningen under en lektion? 

 
 
Ingen _________________________________________________Mycket 

1  2 3 4 5 6 
 

 
3. Hur mycket anser du som lärare att interaktivt verktyg främjar din 

utvecklings- och undervisningsprocess? 
 
 
Ingen _________________________________________________Mycket 

1  2 3 4 5 6 
 

4. Hur mycket anser du som lärare att interaktivt verktyg främjar dina elevers 
utvecklings- och undervisningsprocess? 

 
 
Ingen _________________________________________________Mycket 

1  2 3 4 5 6 
 
 

5. Finns det nackdelar med att använda interaktiva tavlan i 
matematikundervisningen? 

 
 
Ingen _________________________________________________Mycket 

1  2 3 4 5 6 
 
 

6. Finns det fördelar med att använda interaktiva tavlan i 
matematikundervisningen? 

 
Ingen _________________________________________________Mycket 

1  2 3 4 5 6 
 

Tack för din 
medverkan! 
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3 Informationsbrev till vårdnadshavarna i åk 3. 
 
 
 
 
     2011-03-07 
 
 
 
Information till vårdnadshavare,  
 
 
Jag heter Ulla och studerar sista terminen på lärarprogrammet med 
inriktning utvecklande matematik på Mälardalens högskola. I samband 
med mitt examensarbete kommer jag att delta en hel del i klass 3 på 
Fridnässkolan, under vårterminen.    
 
Mitt examensarbete handlar om interaktiva Smartboard i 
matematikundervisningen, med rubrik ”Den digitala generationens 
ändvändande av interaktiva skrivtavlan på matematiklektioner, i 
grundskolans tidiga år”. 
 
Syftet med arbetet är att bidra med förändring så att lärare och elever i 
åk 3 kommer igång att använda smartboarden på Fridnässkolan, som 
idag finns tillgängligt i deras klassrum och vara en kompletterings 
verktyg i matematikundervisningen. 
 
Att använda smartboarden ger en möjlighet att nå ut till eleverna på 
ytterligare ett sätt, en visuell pedagogik. Ord och bild blir en naturlig del i 
sättet att lära ut och lära in. Elever lär sig genom att höra, andra genom 
att se och en tredje grupp genom att känna. Smartboarden ger möjlighet 
att infria alla dessa sätt. 
 
Om ni vårdnadshavare har ytterligare frågor kring mitt examensarbete så 
är ni alltid välkomna att kontakta mig på nedanstående e-mailadress 
eller mobilnummer! 
 
Hälsningar 
Ulla Pertunaj 
 
Upj08001@student.mdh.se 
0708-xxxxxx 


