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Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie är att få kunskap om hur en interaktiv skrivtavla kan fungera som ett 
stöd i elevers lärande i matematik i årskurs F-3. Vad erbjuder skrivtavlan som gör den unik och 
hur kan det utnyttjas på ett fördelaktigt sätt i undervisningen? Arbetet är en systematisk 
litteraturstudie vilket innebär att frågorna har ställts till forskning. Resultatet visar bland annat att 
elevers delaktighet, engagemang och motivation ökar när den interaktiva skrivtavlan används i 
undervisningen. Lärare upplever att elevernas fokus och uthållighet förbättras och en bidragande 
orsak till detta är skrivtavlans stora skärm. Av största vikt är också att eleverna får interagera med 
skrivtavlan så att den inte bara blir en demonstrationstavla för läraren. Skrivtavlan gynnar elevers 
lärande i matematik under förutsättning att läraren har de rätta kunskaperna om verktyget och 
använder skrivtavlan på ett interaktivt sätt där ett sociokulturellt perspektiv på lärande råder. 
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1 Inledning 
 
Vi lever idag i en alltmer digitaliserad värld. Tekniken utvecklas i rasande fart och ingår mer och 
mer i vår vardag och användningen ökar på ett sätt som gör att barn tidigt möter digitala verktyg. 
Ungdomar har idag ett naturligt förhållande till den digitala tekniken (Myndigheten för 
skolutveckling, 2007 s 4) vilket påverkar skolan. Mitt intresse för lärande och digital teknik 
väcktes tidigt i utbildningen, redan under den första VFU-perioden. Under dessa perioder har 
digitala verktyg i form av datorer men också interaktiva skrivtavlor och surfplattor observerats. 
 
På VFU-skolan finns ett antal datorer i varje klassrum. I klassen där VFU:n utförts är antalet 
elever per dator ungefär fyra. Datorerna utnyttjas sporadiskt och upplevelsen är att tekniska 
bekymmer hindrar användandet. De främsta användningsområden som noterats under 
praktikperioderna är som skrivverktyg i bearbetandet av texter och till tabellträning i matematik. 
Tabellträningen har i de flesta fall handlat om multiplikation via hemsidor på internet. 
 
Inför den första VFU-perioden hade skolan precis installerat ett antal interaktiva skrivtavlor med 
tillhörande dokumentkameror i några klassrum. Möjligheten att se hur läraren kan arbeta med en 
interaktiv skrivtavla i klassrummet erbjöds således och tillfällen gavs att prova att använda 
skrivtavlan i undervisningen. All teknik kräver att användaren lär sig hantera redskapen på ett 
tillfredsställande sätt vilket också påpekas i Skolverkets (2011a, s 11, 67) rapport om 
matematiksatsningen. Det visade sig allteftersom tiden gick att handledaren blev säkrare i 
användandet av den interaktiva skrivtavlan då hon skaffade sig alltmer kunskap om verktyget. 
Detta har lett till att skrivtavlan används mer och mer i undervisningen. Den interaktiva 
skrivtavlan används bland annat till att visa film, bilder och dokument, att göra sökningar på 
internet, att ha som stöd för eleverna när de till exempel ska skriva labbrapporter samt som 
skrivbok för att enkelt kunna spara anteckningar.  
 
Inför den senaste VFU-perioden hade surfplattor introducerats i klassen. I klassrummet fanns ett 
fåtal surfplattor reserverade för klassen men läraren har också tillgång till en klassuppsättning 
som delas av hela skolan. Surfplattorna används främst som ett verktyg för de elever som är i 
behov av extra stöd. Det har uttryckts att surfplattorna är enklare att använda än datorerna men 
att det tar tid att hitta bra appar som tillmötesgår elevernas behov.  
 
Digitala verktyg i allmänhet och den interaktiva skrivtavlan i synnerhet är av intresse för den här 
studien. Tyvärr har inte användningen av skrivtavlan i matematikundervisningen observerats i 
någon större utsträckning. Eftersom den verkar ha oändliga möjligheter väcker det en lust att få 
kunskap om hur detta skulle kunna gå till. Det som engagerar mig är dels hur läraren kan använda 
tekniken som ett verktyg i undervisningen men också hur eleverna själva kan använda digitala 
verktyg i sitt lärande. Den interaktiva skrivtavlan upplevs mer som ett verktyg för läraren medan 
till exempel datorer, surfplattor och miniräknare kan användas av eleverna själva. Det är av 
yttersta vikt för mig att de digitala verktygen blir hjälpmedel som stödjer elevernas lärande och 
inte bara någon form av underhållande tidsfördriv. 
 

2 Bakgrund 
 
I det här kapitlet presenteras kursplanen i matematik med fokus på hur den digitala tekniken kan 
involveras. För att benämna den digitala tekniken används olika begrepp i litteraturen och ett 
flertal av dessa synliggörs här och det beskrivs hur dessa kommer att användas i arbetet. Olika 
synsätt på lärande presenteras samt hur digital teknik och lärande kan kopplas samman. Motiv för 
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att använda digital teknik i undervisningen åskådliggörs och lärarens roll berörs översiktligt. 
Avsnittet beskriver även hur digital teknik kan användas inom undervisningen i matematik.  
 

2.1 Kursplanen i matematik i Lgr 11 
 
Syftet med ämnet matematik är enligt Lgr 11 att eleverna ska få kunskaper i matematik och om 
dess användning. Undervisningen i matematik ska utveckla följande fem förmågor hos eleverna:  

 
• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier 
  och metoder, 
• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 
• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 
  rutinuppgifter, 
• föra och följa matematiska resonemang, och 
• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och 
  redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.  

(Skolverket, 2011b s 62). 
 
Syftestexten i matematik beskriver också att eleverna genom undervisningen ska ”ges möjligheter 
att utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att kunna undersöka problemställningar, 
göra beräkningar och för att presentera och tolka data” (Skolverket, 2011b s 62).  
 
För att förstå matematiska begrepp krävs representationer av olika slag (Jönsson & Lingefjärd, 
2012 s 21). Dessa skapas med hjälp av språket (ibid) och representationer kan visas med hjälp av 
olika uttrycksformer som till exempel klossar, stavar, bilder, text, tal, film, och digitala verktyg 
(ibid s 23). Representationer och uttrycksformer används för att kunna kommunicera matematik 
(ibid s 23) vilket är en av de förmågor i matematik som eleverna ska utveckla (Skolverket, 2011b s 
62). Den digitala tekniken förenklar detta främst med hjälp av tillgången till ljud och bild 
(exempelvis filmklipp på Youtube) enligt Jönsson och Lingefjärd (2012, s 23 f). Vidare anses att 
digitala verktyg är mycket bra hjälpmedel vid problemlösning i matematik. Med teknikens hjälp 
behöver inte så många beräkningar utföras utan eleverna kan ägna tiden åt att lösa fler och 
intressantare problem (Jönsson & Lingefjärd, 2012 s 30 f). Interaktionen mellan elever ökar vid 
problemlösning i matematik när datorer används som redskap jämfört med traditionell 
problemlösning med papper och penna (Alexandersson, Linderoth & Lindö, 2001 s 80). Vid 
datorerna visar eleverna mer engagemang och större delaktighet när de löser en matematisk 
uppgift (ibid). 
 
I det centrala innehållet för årskurs 1-3 beskrivs att eleverna ska få ta del av bland annat ”metoder 
för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar 
med skriftliga metoder och miniräknare” samt ”metodernas användning i olika situationer” 
(Skolverket, 2011b s 63). Vidare ska eleverna få möta sannolikhet och statistik genom 
”slumpmässiga händelser i experiment och spel” samt arbeta med ”enkla tabeller och diagram 
och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar”. I 
undervisningen ska eleverna även använda sig av ”strategier för matematisk problemlösning i 
enkla situationer” (ibid).  
 

2.2 Digital teknik 
 
Olika författare använder olika begrepp för att benämna digital teknik. Termer som IKT, digitala 
verktyg, digital teknik, modern teknik och digitala lärresurser förekommer ofta i litteratur och i 
skolans värld. Begreppet IKT används av Alexandersson m.fl. (2001) när de pratar om datorer. 
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Begreppet används också av Lennerstad och Olteanu (2012) för att beskriva arbete med till 
exempel datorer och interaktiva skivtavlor. Benämningarna IKT och informationsteknik används 
synonymt av Näslundh (2009b, s 118-122) när hon beskriver datorer, internet och 
mobiltelefoner. Även beteckningen digital teknik används för samma sak (Näslundh, 2009a s 113-
117). Termen ny teknik används av Alexandersson och Lantz-Andersson (2008, s 197-212) när de 
beskriver arbete vid datorer och datorer som redskap för lärande.  
 
IKT är en förkortning och står för informations- och kommunikationsteknik 
(Nationalencyklopedin, 2014). IKT beskrivs som ”ett mycket vitt begrepp som involverar 
användning av någon form av elektronisk teknik som har med kunskap eller kommunikation att 
göra” (Skolverket, 2011a s 17) och miniräknare, datorer och interaktiva skrivtavlor anges som 
exempel på vanliga digitala verktyg (ibid). I Lgr 11, under övergripande mål och riktlinjer, uttrycks 
att digital teknik är en betydande del av undervisningen genom att det är skolans ansvar att alla 
elever ska kunna ”använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, 
skapande och lärande” (Skolverket, 2011b s 14) när de slutar skolan. Benämningen digitala 
lärresurser används av Myndigheten för skolutveckling (2007, s 7) och dessa lärresurser beskrivs 
som något som skiljer sig från traditionella läromedel på så sätt att de är interaktiva och 
multimodala. Användningen av begreppen gör att de kan förstås på ett likartat sätt. I arbetet 
kommer digital teknik, digitala verktyg och IKT att användas synonymt. 
 

2.2.1 Den interaktiva skrivtavlan 
 
Den interaktiva skrivtavlan är en stor skärm som är kopplad till en dator (Wikipedia, 2014). 
Skrivtavlan fungerar som en förlängning av datorn när en projektor och högtalare kopplas ihop 
med datorn och skrivtavlan. Datorn styrs då via skrivtavlan1. Skrivtavlan manövreras antingen 
med hjälp av pennor avsedda för ändamålet eller med fingrarna (Wikipedia, 2014). Skrivtavlan 
fungerar dels som en vanlig whiteboard och dels som en dator då man har tillgång till internet 
och diverse dataprogram2. 
 

2.3 Digital teknik och lärande 
 
Avsnittet presenterar olika perspektiv på lärande, hur människan inhämtar kunskaper med det 
sociokulturella perspektivet som utgångspunkt samt olika syn på kunskap. Vidare beskrivs hur 
digitala verktyg kan påverka lärande och lärarens roll i relation till digital teknik berörs. 
 

2.3.1 Elevers lärande 
 
Filosofen Deweys tankar om lärande som förespråkar att teori och praktik måste följas åt återges 
av Hartman och Lundgren (1980, s 11). Deweys kända uttryck ”Learning by doing” (s 11) 
återspeglar detta. Dewey förespråkade ett både-och-perspektiv, en dualistisk syn som såg till hela 
människan, där teori och praktik inte skulle särskiljas utan istället vävas ihop till en helhet 
(Hartman & Lundgren, 1980 s 11). Det är omöjligt skilja det abstrakta från det konkreta och 
dessa båda typer av kunskap, teori och praktik, går ”hand i hand” enligt Säljö (2000, s 22). För att 
lärande i skolan ska bli meningsfullt krävs att man ser på kunskap som en förening av praktiskt 
och teoretiskt kunnande, det vill säga att man låter ”skapande och kunskap bli två sidor av samma 
mynt” (Alexandersson och Lantz-Andersson, 2008 s 209).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  http://www.interaktivskrivtavla.se/	  
2	  http://www.interaktivskrivtavla.se/index.php/foerdelar	  
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Delen av Vygotskys syn på lärande, som betonar att vi ständigt utvecklas och har möjlighet att 
lära av människor i vår närhet, beskrivs av Säljö (2000, s 119). Vygotsky menade att vi genom 
samspel kan ta till oss nya kunskaper och han använde begreppet ”den proximala 
utvecklingszonen” (Säljö, 2000 s 120) för att beskriva detta. Denna utvecklingszon beskriver 
Vygotsky som det avstånd som uppstår mellan vad en människa kan utföra ensam och som hon 
med stöttning av andra kan prestera (ibid). Människan utvecklas i ett socialt samspel med andra 
och Dewey menade att det är viktigt att utgå från elevernas intressen och arbeta mot mål 
(Hartman & Lundgren, 1980 s 15). Kunskap är en aktiv process som individen själv förser sig 
med genom samspelet med omgivningen (Hartman & Lundgren, 1980 s 18). Själva lärprocessen 
framkallas när man skapar och återskapar (Alexandersson och Lantz-Andersson, 2008 s 205). 
Lärande är ett socialt skapande som påverkas av erfarenheter och de sammanhang som man ingår 
i och lärande kan därmed betraktas som någonting oundvikligt. Nya kunskaper byggs på de gamla 
genom nya sätt att agera och tänka (ibid). Vi lär oss tillsammans med andra, överallt och hela 
tiden (Säljö, 2000 s 12 f). Vad som är betydelsefull kunskap samt hur vi lär beror enligt Säljö 
(2000, s 14 ff) på de kulturella sammanhang och den kontext vi befinner oss i. Genom 
kommunikation och interaktion delger människor varandra kunskaper (ibid s 20 ff). Detta 
beskrivs av Säljö (2000, s 18) som det sociokulturella perspektivet på lärande. Enligt 
Alexandersson m.fl. (2001, s 17) beskrivs det sociokulturella lärandet som att sammanhanget 
(kontexten) formar människans handlande likväl som människans handlande formar kontexten 
eftersom dessa ständigt står i relation till varandra i ett samspel. Lärande är socialt och 
kommunikativt och pågår ständigt i det sammanhang som man befinner sig i. Lärande sker hela 
tiden oberoende av om någon egentlig undervisning pågår (Alexandersson m.fl., 2001 s 17). 
 
Det sociokulturella perspektivet riktar in sig på hur människor tillägnar sig kunskaper i 
gemenskap med andra samt hur de redskap som finns tillgängliga brukas (Säljö, 2000 s 18). 
Människan ses som en biologisk varelse med unika egenskaper, nämligen sättet vi samarbetar och 
organiserar oss på, samt användandet och utvecklandet av verktyg och redskap (ibid s 19). Inom 
det sociokulturella perspektivet avser redskap och verktyg de språkliga och fysiska resurser 
människan har för att förstå och skapa mening i sin omvärld (ibid s 22 f). Lärande sett ur ett 
sociokulturellt perspektiv kan sammanfattas som en samverkan mellan användandet av 
intellektuella (språkliga) och fysiska redskap (verktyg) samt kommunikation och samarbete (Säljö, 
2000 s 22 f). Hela människan måste användas vid inhämtande av kunskaper och att använda 
datorer i skolan är ett sätt att göra detta (Alexandersson & Lantz-Andersson, 2008 s 209).  
 
Det är skillnad på information och kunskap anser Gustavsson (2002, s 15). Han menar att 
information idag omger oss men kunskap uppstår först när människan har tolkat och förstått 
informationen. Vi måste ha respekt för olika sorters kunskap och det påpekas att den praktiska 
kunskapen länge varit underordnad den teoretiska och att det är en av skolans uppgifter att 
försöka ändra på detta. Att veta, att kunna, samt att vara klok, är viktiga förmågor för 
samhällsmedborgare i ett demokratiskt kunskapssamhälle (Gustavsson, 2002 s 16 f). Tidigare var 
kunskap något man återgav men numer behöver var och en skapa sin egen kunskap (Näslundh, 
2009a s 117). ”Kunskap är det som är relevant i en viss situation” (ibid s 117). Kunskap blir synlig 
för eleverna när de arbetar praktiskt, till exempel med digitala verktyg och kunskapen blir 
därigenom meningsfull vilket leder till insikt om hur den kan användas (Alexandersson och 
Lantz-Andersson, 2008 s 205). Det behövs ett mångsidigt kunnande för att behärska 
användandet av digitala verktyg menar Alexandersson och Lantz-Andersson (2008, s 210). 
”Datorn kan ses som ett medierande redskap för mänskligt tänkande” (Alexandersson m.fl., 2001 
s 18) eftersom aktiviteter kring datorn ses som sociala och kommunikativa (ibid).   
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2.3.2 Digitala verktyg och lärande 
 
De övergripande mål och riktlinjer som skolan ska arbeta med beskrivs i Lgr 11 (Skolverket, 
2011b s 12 ff). För att eleverna ska klara av att leva i samhället har skolan ett ansvar för att 
eleverna utvecklar nödvändiga kunskaper (ibid s 13). Ett sådant mål är att eleverna ”	  kan använda 
modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” 
(Skolverket, 2011b s 14) när de slutar grundskolan (ibid s 13). 
 
Den digitala tekniken ger större möjligheter för alla att lära hävdar Digitaliseringskommissionen 
(SOU 2014:13, s 133). Med den digitala teknikens hjälp är det lätt att söka, nå ut och dela med sig 
av kunskap. Ett bredare utbud med färre begränsningar möjliggörs och individanpassning blir då 
enklare att genomföra (SOU 2014:13, s 132 f). Digitala verktyg är avgörande och nödvändiga i 
dagens samhälle och därför behöver eleverna lära sig använda den digitala tekniken i sitt lärande 
(SOU 2014:13, s 135). Digital kompetens är en av de åtta nyckelkompetenser (Europeiska 
gemenskaperna, 2007 s 7) som Europaparlamentet tagit fram som grundläggande för skolan 
(Myndigheten för skolutveckling, 2007 s 23; Skolverket 2011a, s 18; SOU 2014:13, s 138 f). 
 
Den digitala tekniken skapar nya förutsättningar för allt lärande (Näslundh, 2009a s 115). Helt 
andra egenskaper än tidigare krävs och förmågor som samspel och problemlösning samt 
ledarförmåga och analytiska förmågor är av vikt att eleverna utvecklar. Dessa kunskaper går inte 
att överföra från en individ till en annan utan dessa utvecklas genom att eleverna får pröva sig 
fram i olika situationer hävdar Näslundh (2009a, s 115). 
 
Engagemanget liksom delaktigheten ökar hos elever vid problemlösning i matematik när arbetet 
sker vid datorn jämfört med en mer traditionell variant med papper och penna (Alexandersson 
och Lantz-Andersson, 2008 s 81). Användningen av digitala verktyg, till exempel att spela 
datorspel, skapar ett engagemang hos användaren och skolan borde kunna dra nytta av detta 
fenomen hävdar Gärdenfors (2010, s 225). Det finns också ett antal studier (Condie, Munro, 
Seagraves, Kenesson, 2007 s 25; Holcomb, 2009 s 54) som visar att elevernas motivation och 
engagemang ökar när digitala verktyg används i undervisningen.  
 
Undersökningar visar att intresset för skolarbetet och lusten att lära ökar när till exempel datorer 
och surfplattor används i undervisningen (Naace, 2012 s 29, 40; SOU 2014:13, s 172 f). Elever 
upplever större intresse och lust när de arbetar praktiskt, till exempel vid datorn (Alexandersson 
och Lantz-Andersson, 2008 s 205). Tekniska hjälpmedel som används på rätt sätt bidrar till ett 
effektivare lärande, en bättre individanpassning samt ökad motivation hos eleverna (SOU 
2014:13, s 140). Även Gärdenfors (2010, s 229 ff) anser att den digitala tekniken är enkel att 
individanpassa samt att den inbjuder till interaktivitet. I jämförelse mellan tryckta läromedel och 
digitala verktyg har de digitala verktygen många fördelar (Myndigheten för skolutveckling, 2007 s 
23). Ökad individualisering, enklare och billigare uppdateringar, större potential till interaktivitet 
och omedelbar feedback är fördelar som nämns. Möjligheterna att med hjälp av de multimodala 
resurser som erbjuds, kunna visa och förklara för eleverna, är ytterligare en anledning till att de 
digitala verktygen vinner mark (Myndigheten för skolutveckling, 2007 s 23 f). 
 
En stark inre motivation är gynnsam för lärande (Gärdenfors, 2010 s 228). Han menar att detta 
har dataspelskonstruktörer använt sig av när de tillverkar spel för barn och ungdomar genom att 
spelen kräver aktiva deltagare som också upplever kontroll över situationen. Aktivt deltagande, 
känsla av kontroll samt lagom svåra utmaningar är faktorer som leder till ökad inre motivation. 
Skolan kan lära av detta genom att använda sig av spelens egenskaper i undervisningen hävdar 
Gärdenfors (2010, s 228 f). Återkoppling, berättande framställningar, samarbete och 
metakognition är andra faktorer som gynnar ett effektivt lärande (Gärdenfors, 2010 s 230 ff). 
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Interaktiva skrivtavlor i jämförelse med datorer är lyckade investeringar (Skolverket, 2011a s 10). 
De har väldigt få tekniska problem jämfört med datorerna och skrivtavlorna har inte på samma 
sätt de störningsmoment i form av sociala medier eller spel som datorer med 
internetuppkoppling har (Skolverket, 2011a s 79, Lennerstad & Olteanu, 2012 s 1). Det finns 
dock alltid en fara med att eleverna ägnar sig åt annat än skolarbete när digitala verktyg integreras 
i undervisningen (Hatakka, Andersson och Grönlund 2013, s 103; SOU 2014:13, s 173). 
 

2.3.3 Lärarens roll 
 
Digitala verktyg kan aldrig ersätta läraren eftersom ett redskap aldrig kan ge det en människa kan 
ge – mänsklig närkontakt (Myndigheten för skolutveckling, 2007 s 58). Däremot kommer 
pedagogernas arbetssätt att förändras i takt med att tekniken utvecklas (ibid). 
 
Viktiga faktorer för att digital teknik ska vara lyckat i undervisningen är dels att läraren behärskar 
tekniken (Skolverket 2011a, s 17, 69; SOU 2014:13, s 155) och dels att han eller hon har didaktisk 
kompetens och ledarförmåga (Skolverket 2011a, s 69). Andra komponenter som också påverkar 
är att läraren har goda matematiska kunskaper, är en god lyssnare samt har tydliga mål i sin 
undervisning (ibid s 81). Lärarens digitala kompetens samt förmågan att styra eleverna i deras 
arbete mot tydliga mål är viktiga inslag för att digitala verktyg ska leda till framgång och den 
digitala tekniken måste integreras i undervisningen på ett meningsfullt sätt (SOU 2014:13, s 171). 
Samtidigt påpekas svårigheten med att veta hur just digitala verktyg påverkar undervisningen 
(SOU 2014:13, s 171). 
 

2.4 Digital teknik i matematikundervisningen 
 
I en rapport har Skolverket (2011a, s 17) granskat ett antal projekt där digital teknik integrerats i 
matematikundervisningen. Anledningar till att införa digital teknik i skolan är bland annat att 
skolan behöver moderniseras för att anpassas mot utvecklingen på arbetsmarknaden. Andra 
motiv är att tekniken kan effektivisera och underlätta lärarens arbete samt främja elevernas 
lärande (ibid). Den digitala tekniken kan bidra till bättre kvalitet i matematikundervisningen samt 
öka elevernas möjligheter att nå målen i matematik (Skolverket, 2011a s 85). Elevernas 
motivation i matematik ökar genom att matematikundervisningen kan göras mångsidig (ibid s 54). 
Matematik skrivs fram som ett ämne där digitala verktyg och digital teknik enligt läroplanen ska 
användas men Digitaliseringskommissionen påpekar samtidigt att dessa kriterier helt saknas i 
kunskapskraven (SOU 2014:13, s 138).  
 
Datorn beskrivs som ”det mest mångsidiga redskap som någonsin har skapats” (Jönsson och 
Lingefjärd, 2012 s 8) De menar att datorn lämpar sig bäst som ett redskap åt tanken. Eftersom 
datorn är mångsidig och anpassningsbar lämpar den sig väl för matematik och särskilt för svåra 
beräkningar samt att synliggöra (visualisera) matematiska förlopp (ibid). Genom att koppla en 
interaktiv skrivtavla till datorn blir interaktion mellan lärare, elever och till exempel geometriska 
figurer möjlig i matematikundervisningen (Jönsson & Lingefjärd, 2012 s 11).  
 
När digitala verktyg används i matematikundervisningen, exempelvis vid problemlösning, 
uppvisar elever bättre tankestruktur och de kan lättare kan se matematiska samband, (Skolverket, 
2011a s 65). Framförallt kommunicerar elever matematik på ett annat, mer verklighetsförankrat 
sätt och delaktigheten ökar (ibid). Många elever uttrycker att de lär sig bättre i ämnet matematik 
med hjälp av digital teknik (Skolverket, 2011a s 55). Digitala verktyg bör dock inte bli alltför 
dominerande utan bör ses som ett komplement till mer traditionellt material (ibid s 67) eftersom 
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det finns en tendens att annat laborativt material i matematik kommer i skymundan när digital 
teknik involveras i undervisningen (Skolverket, 2011a s 54) 
 
Arbetet i matematik kan underlättas genom att använda interaktiva skrivtavlor som en del i 
undervisningen (Skolverket, 2011a s 84). Fyra viktiga faktorer inom matematiken lyfts fram:  
  

1. elevers matematikintresse 
2. elevers möjlighet att föra kunskapsmässiga dialoger 
3. elevers regelmässiga jämförande av egna matematiska lösningar 
4. förbättrad måluppfyllelse. 

(Skolverket, 2011a s 84). 
 
Den interaktiva skrivtavlan benämns som ett socialt verktyg (Skolverket, 2011a s 54; Lennerstad 
& Olteanu, 2012 s 1). Skrivtavlan kan i matematik användas till att diskutera varandras lösningar, 
den ger snabb respons, det är enkelt att plocka fram gammalt material och den är användbar för 
repetition (Skolverket, 2011a s 53 f). Områden där skrivtavlan nämns som särskilt framgångsrik 
är geometri, funktioner och statistik (ibid s 66). Andra fördelar med att använda en interaktiv 
skrivtavla i matematikundervisningen är att man på ett enkelt och åskådliggörande sätt kan visa 
matematiska bilder, till exempel diagram och tabeller. Fler fördelar som Skolverket (2011a, s 80 f) 
lyfter fram med skrivtavlan är gemenskapen som kan skapas kring tavlan, variationsrikedomen 
som den ger möjlighet till samt tillgången till information via internet. 
 

2.5 Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis finns det flera anledningar att använda digitala verktyg i 
matematikundervisningen. Ett motiv är att det anges i läroplanen, dels som ett övergripande mål 
”	  kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande 
och lärande” (Skolverket, 2011b s 14) samt i syftestexten i kursplanen för matematik ”	  utveckla 
kunskaper i att använda digital teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra 
beräkningar och för att presentera och tolka data” (ibid s 62). En annan anledning är att elevers 
lärande gynnas av en stark inre motivation vilken kan skapas med hjälp av digitala verktyg 
(Gärdenfors, 2010 s 228 f). Lusten att lära, engagemang, motivation och delaktighet ökar när 
digital teknik involveras i undervisningen (Alexandersson & Lantz-Andersson, 2008 s 81). 
Ytterligare ett argument är att digital kompetens enligt EU är en av åtta nyckelkompetenser som 
varje elev bör ha (Myndigheten för skolutveckling, 2007 s 23; Skolverket, 2011a s 18; SOU 
2014:13, s 138 f). Flera författare anser också att eleverna behöver behärska digital teknik för att 
kunna möta de krav som ställs i dagens samhälle (Alexandersson m.fl., 2001 s 117; Näslundh, 
2009a s 115).  
 

3 Syfte och frågeställning 
 
Det övergripande syftet med den här litteraturstudien är att få kunskap om hur användandet av 
interaktiva skrivtavlor kan fungera som stöd i elevers lärande i matematik i årskurs F-3.  
 
Syftet preciseras i följande frågeställning: 
 

• Vad kan den interaktiva skrivtavlan erbjuda för stöd till elevernas lärande i matematik och 
hur kan den fungera som ett sådant? 
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Denna fråga kommer att besvaras med en litteraturstudie. 
 

4 Metod 
 
I följande kapitel kommer designen för arbetet att beskrivas. Urvalskriterier, sökstrategier, hur val 
och värderingar av sökträffar gått till presenteras samt hur analysen av litteraturen har 
genomförts. Även de etiska aspekterna beskrivs. 
 

4.1 Design 
 
Designen för arbetet är en systematisk litteraturstudie. Det innebär att tidigare forskning 
undersöks genom att söka svar på frågeställningar i litteraturen (Eriksson Barajas, Forsberg & 
Wengström, 2013 s 70). Det finns ett antal kriterier som måste vara uppfyllda för att 
litteraturstudien ska vara systematisk, bland annat ska det finnas ”tydligt beskrivna kriterier och 
metoder för sökning och urval av artiklar samt en uttalad sökstrategi” (Eriksson Barajas m.fl., 
2013 s 27). Det är då viktigt att klargöra vilka metoder som använts och att dessa går att granska 
(Eriksson Barajas m.fl., 2013 s 28). Den systematiska litteraturstudien försöker uppnå en 
heltäckande identifiering och bearbetning av alla studier som är relevanta inom det valda temat 
(ibid). Vetenskapliga artiklar, rapporter eller avhandlingar utgör underlag för insamlad data. Syftet 
med litteraturstudien är att få en sammanställning av tidigare gjord forskning. Antalet studier som 
inkluderas i litteraturstudien beror dels på vad som kan hittas och dels på vilka krav som ställs på 
studierna (Eriksson Barajas m.fl., 2013 s 31).  
 
I inledningsskedet av arbetet gjordes en problemformulering där motivet till studien skrevs fram 
(syftet) och en forskningsbar fråga formulerades (frågor som går att besvara). Utifrån syftet och 
frågan bestämdes sökord och sökstrategi. I nästa steg identifierades och valdes litteratur i form av 
vetenskapliga artiklar. Artiklarna värderades kritiskt och kvalitetsbedömdes för att ett urval skulle 
kunna göras av den litteratur som skulle ingå i studien. Resultat analyserades och sammanställdes 
och metod och resultat diskuterades. Arbetsgången för studien är hämtad med utgångspunkt i 
Eriksson Barajas m.fl. (2013, s 32). 
 

4.2 Urvalskriterier 
 
I första hand söktes titlar på svenska och därefter engelska. Inga övriga språk inkluderades i 
arbetet. En kontrollsökning utan begränsningar i databasen ERIC (Proquest) visade att den äldsta 
träff som kom upp på sökorden ”interactive whiteboard” var från 2002. Sökningarna begränsades 
då tidsmässigt till år 2000 eftersom tekniken idag utvecklas snabbt och tidigare texter ter sig 
ålderdomliga. Endast artiklar publicerade i en vetenskaplig tidsskrift har använts. För att 
ytterligare säkra kvaliteten på arbetet har endast artiklar som är peer reviewed tagits med. Att en 
artikel är granskad med peer reviewed innebär vanligtvis att två oberoende experter har granskat 
innehållet i artikeln samt dess kvalitet (Eriksson Barajas m.fl., 2013 s 62). Enbart primärkällor och 
texter med lätt tillgängligt abstract och fulltext har inkluderats. Texter utan lätt tillgängligt abstract 
(sammanfattning) eller fulltext har uteslutits i arbetet. 
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4.3 Sökstrategi 
 
Litteratursökningen är gjord i ett antal söktjänster och databaser. Inledningsvis användes 
söktjänsten Libris som finns tillgänglig på nätet via Högskolan Dalarnas bibliotek. Detta gjordes 
för att få en bred ingång till ämnet och för att ge en uppfattning om tillgången på tidigare 
publicerad forskning. Sökningarna gjordes först på svenska och sedan på engelska. Därefter 
användes söktjänsten Summon, även den tillgänglig via Högskolan Dalarnas bibliotek. Även här 
gjordes sökningarna i första läget på svenska och därefter på engelska. Nästa steg var att använda 
databasen ERIC (Proquest). Där gjordes sökningarna enbart på engelska. När träffarna innehållit 
artiklar som inte haft lätt tillgängliga fulltexter antingen via Högskolan Dalarna eller via ERIC 
(Proquest) har Google Scholar använts som komplement för att försöka nå fulltext. Dessa 
söktjänster och ovan nämnda databas har använts då de antingen är rekommenderade av 
Högskolan Dalarna i ett seminarium om informationssökning 2014-03-04 eller i Eriksson Barajas 
m.fl. (2013, s 75-78). Databasen MathEduc som rekommenderas i Eriksson Barajas m.fl. (2013, s 
76) har inte använts då den inte är tillgänglig via Högskolan Dalarna eller fritt via nätet. 
 
Sökorden har utkristalliserats i första hand utifrån syfte och frågeställning men också under 
arbetet med bakgrunden och genom slumpvisa provsökningar. Även PICOC- modellen i 
Eriksson Barajas m.fl.(2013, s 70 f) har använts som inspirationskälla och som stöd i arbetet med 
att hitta sökord. De sökord som använts på svenska är: digital teknik, digitala verktyg, matematik, 
lärande, F-3, interaktiv skrivtavla och IKT. De engelska sökorden är: mathematics, primary education, 
elementary school, ICT och interactive whiteboard. Om det visade sig att träffarna blev för få ströks 
nästkommande sökord. Sökorden har rangordnats enligt följande: 
 
 1. digitala verktyg (AND) matematik 
 2. digitala verktyg (AND) matematik (AND) lärande 
 3. digitala verktyg (AND) matematik (AND) lärande (AND) F-3 
 4. digital teknik (AND) matematik 

5. digital teknik (AND) matematik (AND) lärande 
7. IKT (AND) matematik 
8. interaktiv skrivtavla (AND) matematik 
9. matematikundervisning (AND) IKT 
10. mathematics (AND) primary education (AND) ICT 
11. mathematics (AND) primary education (AND) interactive whiteboard 
12. mathematics (AND) elementary school (AND) interactive whiteboard 

 

4.4 Värdering och val av sökträffar 
 
Nedanstående tabell bygger på uppgifter som bör ingå i beskrivningen en av en litteraturstudie 
(Eriksson Barajas m.fl., 2013 s 82). Artiklar valdes i första hand ut på titeln och därefter abstractet 
(sammanfattningen). Om titeln inte innehöll något av sökorden och ord som föll utanför 
sökkriterierna (till exempel ”secondary”) förkastades artikeln. Om titeln däremot innehöll ett eller 
flera av sökorden behölls den och abstractet lästes. Om abstraktet visade sig vara av intresse för 
syfte och frågeställning lästes hela artikeln. Efter att ha läst fulltexten gjordes en ny bedömning 
om den innehöll relevant information som svarade mot syfte och frågeställning. Här förkastades 
artiklar som visade sig innehålla undersökningar gjorda bland elever som motsvarar årskurs 4-6 
eller äldre i Sverige samt artiklar som inte handlade om valt ämnesområde. Vid en del sökningar 
återkom vissa artiklar som redan uppkommit i tidigare sökningar. De togs då inte med på nytt. 
Totalt bearbetades 13 artiklar och fyra valdes slutligen ut för studien.  
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Tabell 1. Sökträffar 
Sökord Databas Utfall 

utifrån 
titel 

Utfall 
utifrån 
abstract 

Utfall 
utifrån 
fulltext 

Urval Värdering 

Digitala verktyg, 
matematik 

Libris 0 0 0 0 Inga sökträffar. 

Digitala verktyg, 
matematik 

Summon 3 1 0 0 En motsvarade inte 
åldersspannet. Två 
motsvarade inte 
ämnesområdet. 

Digital teknik, 
matematik 

Libris 1 1 0 0 Motsvarade inte 
ämnesområdet. 

Digital teknik, 
matematik 

Summon 75 0 0 0 Icke hanterbart 
utfall. 

Digital teknik, 
matematik, lärande 

Summon 2 0 0 0 En titel återkom. 
En titel ej fritt 
tillgänglig via nätet. 

IKT, matematik Libris 3 1 0 0 Motsvarade inte 
ämnesområdet. 

IKT, matematik Summon 58 0 0 0 Icke hanterbart 
utfall. 

Interaktiv skrivtavla, 
matematik 

Libris 3 0 0 0 Inga vetenskapliga 
artiklar. 

Interaktiv skrivtavla, 
matematik 

Summon 2 0 0 0 Icke vetenskapligt 
granskade. 

Matematikundervisning, 
IKT 

Summon 9 0 0 0 Två titlar återkom. 
En titel på norska. 
Sex titlar ej fritt 
tillgängliga via nätet. 

Mathematics, primary 
education, ICT 

ERIC 
(Proquest) 

21 0 0 0 Utifrån titlarna 
valdes att fortsätta 
sökningen med 
nästa sökord. 

Mathematics, primary 
education, ICT 

Summon 1790 0 0 0 Icke hanterbart 
utfall. 

Mathematics, primary 
education, ICT 

Libris 5 0 0 0 Motsvarade inte 
ämnesområdet. 

Mathematics, primary 
education, interactive 
whiteboard 

ERIC 
(Proquest) 

11 10 7 3 En titel ej fritt 
tillgänglig via nätet. 
Fyra motsvarade 
inte åldersspannet. 
Tre motsvarade inte 
ämnesområdet.  

Mathematics, primary 
education, interactive 
whiteboard 

Summon 343 0 0 0 Icke hanterbart 
utfall. 

Fortsatt avgränsning 
gjord med ämnesord: 
interactive whiteboard 

Summon 6 2 2 0 Tre titlar återkom. 
En motsvarade inte 
ämnesområdet. Två 
motsvarade inte 
åldersspannet. 
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Mathematics, primary 
education, interactive 
whiteboard 

Libris 0 0 0 0 Inga sökträffar. 

Mathematics, 
elementary school, 
interactive whiteboard 

ERIC 
(Proquest) 

10 5 3 1 Tre titlar återkom. 
Sex motavarade inte 
åldersspannet. 

Mathematics, 
elementary school, 
interactive whiteboard 

Summon 304 0 0 0 Icke hanterbart 
utfall. 

Fortsatt avgränsning 
gjord med ämnesord 
interactive learning 

Summon 10 5 1 0 En populär- 
vetenskaplig titel. 
Fyra motsvarade 
inte ämnesområdet. 
Tre motsvarade inte 
åldersspannet. Två 
ej fritt tillgängliga 
via nätet. 

Mathematics, 
elementary school, 
interactive whiteboard 

Libris 0 0 0 0 Inga sökträffar. 

 

4.5 Analys av artiklar 
 
Artiklar som bedömts som intressanta för studien analyserades med en enkel innehållsanalys 
enligt följande: inledningsvis lästes fulltexten igenom med stor noggrannhet och nödvändiga 
översättningar gjordes. Stor vikt lades vid att försöka hitta svenska motsvarigheter till engelska 
begrepp inom matematiken. Därefter lästes hela texten en gång till med frågeställningen i fokus.  
 
Endast en av artiklarna bygger på en studie. Studien är en fallstudie, gjord av två forskare i Wales. 
Sex lärare ingick i studien och en lektion per lärare har observerats. Eleverna var i 7-9-årsåldern. 
Observationerna följdes upp med intervjuer. Fältanteckningar gjordes under och i direkt 
anslutning till observationerna och intervjuerna spelades in. Fältanteckningarna låg till grund för 
intervjuunderlaget. Studien har analyserats utifrån följande punkter: 
 

• Vilket är syftet och vilka frågeställningar har använts för att nå syftet? 
• Vilken design har använts? 
• Hur har urval, metod, analys och tolkning gått till? 
• Vilka resultat har studien gett? 
• Är resultaten giltiga? Studiens validitet samt möjlighet att generalisera. 

 
(Eriksson Barajas m.fl., 2013 s 155, 188). 
 

Tre av artiklarna visade sig vara av mer beskrivande karaktär och de har analyserats med fokus på 
frågorna vad den interaktiva skrivtavlan kan erbjuda för stöd i elevers matematiklärande samt hur 
detta kan göras. Vad och hur anses centralt i frågeställningen och har därför funnits i blickfånget.  
Relevanta delar i texten plockades ut och en överskådlig sammanfattning av varje artikel gjordes 
på svenska. I artiklarna ges många konkreta exempel som svarar mot vad- och hur- frågorna och 
dessa ges stor plats i resultatet. 
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4.6 Etiska aspekter 
 
Alla artiklar som är inkluderade i studien är peer reviewed. För att vetenskapliga studier ska få 
utföras krävs det att etiska överväganden görs för att skydda deltagarna i studien (Eriksson 
Barajas m.fl., 2013 s 141). De etiska överväganden som gjorts i den här litteraturstudien är att 
redovisa alla artiklar som fallit inom ramen för sökkriterierna. Inga artiklar har uteslutits för att de 
inte stödjer författarens egna åsikter eller utgångspunkter då det anses oetiskt (Eriksson Barajas 
m.fl., 2013 s 70). Att medvetet eller av oaktsamhet ge falsk eller missvisande information 
betraktas som fusk och ohederlighet (Eriksson Barajas m.fl., 2013 s 69) och intentionen har 
därför varit att på ett så klart och tydligt sätt som möjligt redovisa studiens resultat. 
 

5 Resultat 
 
Kapitlet beskriver utifrån syftet och frågeställningen vad som framkommit i studien. Den 
interaktiva skrivtavlans inverkan på lärande och undervisning skrivs fram med inriktning på 
matematiken men även mer generellt. Användningsområden inom matematiken samt hur 
skrivtavlan används presenteras. 
 

5.1 Den interaktiva skrivtavlan som ett stöd för lärande 
 
Vilka områden i matematik som skrivtavlan lämpar sig för samt konkreta exempel inom 
matematiken synliggörs i följande avsnitt. Hur elevers delaktighet, engagemang och interaktion 
påverkas vid användandet av skrivtavlan beskrivs. Lärarens möjligheter i undervisningen samt 
skrivtavlans egenskaper med fokus på hur den utgör ett stöd för elevernas lärande presenteras.  
 

5.1.1 Att använda skrivtavlan i matematiklärandet 
 
Den interaktiva skrivtavlan används för att introducera ett arbetsområde i matematik eller för att 
stimulera diskussion i klassrummet. Skrivtavlan gör det möjligt att knyta det valda området till 
verkliga situationer (Linder, 2012, s 28). Den används också för att knyta undervisningen i 
matematik till elevernas vardag och sedan koppla detta till världen utanför (Kent, 2006 s 25; 
Linder, 2012 s 28). Om läraren vill betona huvuddrag som arbetats med under en 
matematiklektion eller repetera viktigt innehåll i slutet av lektionen kan materialet enkelt plockas 
fram på skrivtavlan (Kennewell & Beauchamp, 2007 s 234). 
 
Ett exempel på hur den interaktiva skrivtavlan används i matematik är att ge eleverna en uppgift, 
be dem rita och beskriva sin lösning i smågrupper och sedan redovisar grupperna sina resultat 
inför klassen genom att återskapa dem på skrivtavlans stora skärm (Linder, 2012 s 27). Att först 
skapa med konkret material och sedan redovisa med hjälp av skrivtavlan föreslås av Linder (2012, 
s 32) för att optimera arbetet i matematik. Den bör dock inte användas för att visa hur eleverna 
bör lösa sina uppgifter (ibid s 28). Ett populärt inslag enligt Kennewell och Beauchamp (2007, s 
234) är att låta eleverna komma fram till skrivtavlan för att visa sina idéer eller utföra en uppgift 
eftersom detta genererar ett högt engagemang både hos den utvalde eleven och hos övriga elever. 
Sortering, färgkodning, värdering och klassificering (Kennewell & Beauchamp, 2007 s 234) samt 
arbete med grafer, Excel-ark och olika matematikdataprogram, (Kent, 2006 s 24) till exempel 
pedagogiska CD-romspel, (ibid s 25) är andra användningsområden inom matematiken där den 
interaktiva skrivtavlan med fördel kan användas. Den kan också fungera som miniräknare (Kent, 
2006 s 24). 
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Med utgångspunkt i traditionellt konkret matematiskt material har virtuella motsvarigheter, så 
kallade ”virtual manipulatives”, skapats (Mildenhall, Swan, Northcote & Marshall, 2008 s 9, 11). 
Ett exempel på detta är Geobräden. Det virtuella geobrädet liknar på många sätt det konkreta 
men enligt Mildenhall m.fl., (2008, s 11) så har konkret material nackdelar som inte den virtuella 
varianten har. Den interaktiva skrivtavlan används som ett verktyg för att arbeta med virtuella 
representationer och dessa virtuella representationer kan hjälpa eleverna att utveckla sin förståelse 
för matematiska begrepp (ibid s 9). Virtuella representationer som går att nå via gratis-webbsidor 
är ett alternativ om läraren inte har tillgång till konkret material som till exempel ”pattern blocks”, 
plastplattor i olika färger och geometriska former, eller ”color tiles”, mosaikplattor (Linder, 2012 
s 31).  
 
Att filma eleverna när de arbetar i smågrupper med matematik och sedan låta eleverna titta på 
varandra genom att visa filmerna på den interaktiva skrivtavlan är ett sätt att bredda det 
matematiska tänkandet hos eleverna (Linder, 2012 s 34). Detta kan även öka elevernas förmåga 
att reflektera kring olika tillvägagångssätt och lösningar (ibid). När skrivtavlan används i 
undervisningen ökar även chanserna att eleverna utvecklar fler matematiska förmågor (ibid): 
 

• Förmågan att föra och följa matematiska resonemang, reflektera kring dessa och 
beskriva strategier 

• Förmågan att se samband mellan matematiska begrepp och verkligheten 
• Förmågan att visa flera lösningar på samma matematiska problem 
• Förmågan att välja och använda lämpligt material för att lösa problem och visa sin 

förståelse. 
             (Linder, 2012 s 27) 

 
Om den interaktiva skrivtavlan används på rätt sätt så finns förutsättningar för att eleverna ska 
utveckla förståelse för matematiska begrepp tidigt samt få positiva attityder kring matematik 
(Linder, 2012 s 34). 
 

5.2 Konkreta exempel på skrivtavlans användningsområden inom matematik 
 
Inom taluppfattning och geometri ges flera tydliga exempel på hur den interaktiva skrivtavlan kan 
användas i matematikundervisningen. Även inom algebra, problemlösning samt sannolikhet och 
statistik ges ett antal konkreta exempel.  
 

5.2.1 Taluppfattning 
 
Ett inledande exempel rör enkla additionsuppgifter av tal som visas på skrivtavlan. Eleverna turas 
om med att svara muntligt på uppgifterna och svaret syns då på skrivtavlan (Kennewell & 
Beauchamp, 2007 s 235). Ett annat exempel beskriver att elever får komma fram till skrivtavlan 
och med hjälp av touchfunktionen para ihop talkamrater till ett visst tal. Efter varje uppgift 
kommenterar elever och lärare lösningarna (ibid). En annan variant är att eleverna går fram till 
skrivtavlan och genom att dra med fingrarna på skärmen parar ihop tal och svar (ibid). Nästa 
exempel beskriver hur eleverna arbetar med siffror och gör beräkningar med bilder på elefanter 
på skärmen som utgångspunkt. Utifrån elefantbilderna ställer läraren olika frågor som rör 
elefanternas längd, storlek och färg (Linder, 2012 s 28). Skrivtavlan kan också användas som 
introduktion till att sortera och räkna pengar. Bilder av olika valörer visas på skrivtavlan. Eleverna 
jämför mynten och gör en lista på skrivtavlan. Detta följs av arbete i smågrupper där uppgiften är 
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att på olika sätt visa samma summa pengar. Sedan redovisar varje grupp sitt resultat genom att 
dra med fingrarna och gruppera mynten på skrivtavlan. Efter redovisningarna följer en diskussion 
av lösningar och idéer med hela klassen (Linder, 2012 s 29 f). I det sista exemplet som rör 
taluppfattning används en bild av en tusenfoting. Eleverna drar siffror med fingret till rätt plats 
på en tusenfotingens kropp så att talföljden blir korrekt. En variant är också att placera siffrorna 
så att talföljden blir omvänd. Under hela aktiviteten diskuterar läraren med eleverna kring 
placeringen av talen (Kent, 2006 s 24 f). 
 

5.2.2 Geometri 
 
Det första exemplet handlar om korsande och parallella linjer som presenteras på skrivtavlan. 
Underlaget utgörs av foton från elevernas närområde som plockas upp på skrivtavlan. Eleverna 
får rita ut de olika linjerna med pennor avsedda för skrivtavlan som gör att eleverna kan rita 
direkt på fotona. En diskussion förs med eleverna för att komma fram till skillnaden mellan 
korsande och parallella linjer (Linder, 2012 s 30 f). Nästa exempel rör symmetri. Digitala foton av 
symmetriska föremål, bland annat elevernas ansikten, tas och plockas upp på skrivtavlan. Med 
hjälp av skrivtavlan täcks halva bilden av en vit rektangel och elevernas uppgift blir att rita 
konturerna på föremålet på kvadraten. Detta görs direkt på skrivtavlan. Den vita kvadraten 
plockas sedan bort så att eleverna kan se sitt resultat (Kent, 2006 s25 f). Ett annat exempel 
illustrerar det virtuella geobrädet. Virtuella gummisnoddar dras runt piggarna på ett geobräde på 
skärmen för att skapa olika geometriska figurer. (Mildenhall m.fl., 2008 s 11). Till sist beskrivs 
Digi quilt som är ett dataprogram där eleverna skapar mönster (lapptäcken) av geometriska objekt 
för att lära sig om symmetri och bråk (ibid s 10). 
 

5.2.3 Algebra 
 
Den första uppgiften som beskrivs handlar om att kunna urskilja mönster. En diskussion om 
vilka upprepande mönster eleverna kan se i eller utanför klassrummet förs. Därefter får eleverna 
arbeta i par med att skapa mönster. Sedan samlas alla för att med hjälp av skrivtavlan rita och visa 
sina mönster och en diskussion av arbetena följer (Linder, 2012 s 30). Nästa exempel berättar att 
eleverna får i uppgift att gå på ”mönsterpromenad”. Det innebär att eleverna ska gå utanför 
klassrummet och leta efter olika typer av mönster. Dessa mönster fotograferas med en 
digitalkamera och sedan visas bilderna på skrivtavlan för resten av klassen samtidigt som de 
elever som tagit bilderna berättar om sitt arbete (Linder, 2012 s 34). 
 

5.2.4 Problemlösning 
 
En variant som beskrivs här är att använda skrivtavlan till textuppgifter eller uppgifter som vållat 
problem i klassen. Dessa visas på skärmen och uppgifterna kan med fördel sparas till nästa 
lektion för repetition (Kennewell & Beauchamp, 2007 s 235). Ett annat exempel som ges är att 
eleverna får lära sig att delge strategier och lösningar vid problemlösning med hjälp av 
skrivtavlan. Detta görs för att på ett överskådligt sätt kunna dela med sig till hela klassen 
(Mildenhall m.fl., 2008 s 13). 
 

5.2.5 Sannolikhet och statistik 
 
Det första exemplet beskriver hur eleverna sorterar äpplen och skapar ett bilddiagram på 
skrivtavlans skärm (Linder, 2012 s 28 f). Läraren börjar med att uppmana eleverna att ställa olika 
frågor kring äpplenas färg, storlek och popularitet. Därefter sorteras äpplena utifrån de olika 



	  

17	  
	  

kategorierna. Läraren använder skrivtavlan för att spela in elevernas resonemang. Eleverna får 
först skapa ett bilddiagram på papper och sedan återskapas bilddiagrammet och sparas på 
skrivtavlan (Linder, 2012 s 28 f). Ett annat exempel handlar om hur internet används som en 
källa för att knyta statistik och sannolikhet till elevernas intressen istället för att använda färdiga 
exempel i läroböcker (Kent, 2006 s 26). 
 

5.3  Elevers delaktighet, engagemang och interaktion 
 
Den interaktiva skrivtavlan är ett väl anpassat redskap för interaktion i och mellan grupper 
(Mildenhall m.fl., 2008 s 12). Elevernas uppmärksamhet och tankeverksamhet stimuleras av att 
skrivtavlan används i undervisningen liksom att deras uthållighet ökar (Kennewell & Beauchamp, 
2007 s 230). Ett mer konstant engagemang hos eleverna framhålls också (ibid s 234). Elevernas 
fokus ligger på uppgiften snarare än på läraren eller övriga elever och huvudorsaken till detta är 
den stora visuella skärmen (ibid s 230). Interaktiva läromedel har förutsättningarna att vara ett 
stöd för lärande i en undervisning som bygger på samspel (Kennewell & Beauchamp, 2007 s 
240).  
 
Den interaktiva skrivtavlan är multimodal, det vill säga visuell, kinestetisk och auditiv till sin 
karaktär, vilket gynnar lärande enligt Mildenhall m.fl. (2008, s 12). Det är av största vikt att 
eleverna får interagera med skrivtavlan så att den inte bara används av läraren som en 
demonstrationstavla (Linder, 2012 s 34). Eleverna behöver vara aktiva i sin inlärning och att 
använda skrivtavlan i kombination med till exempel annat konkret material är att föredra menar 
Linder (2012, s 27 f). Även Mildenhall m.fl., (2008, s 13) hävdar att den interaktiva skrivtavlan 
bör användas i kombination med annat konkret material för att stödja lärandet på ett effektivt 
sätt. Enligt Kennewell och Beauchamps (2007, s 230) studie är det viktigt att kunna visa många 
olika varianter av samma representation, särskilt vid svårare uppgifter. Det uppmärksammas 
också att användandet av olika aktiviteter för att träna samma matematiska förmåga är 
betydelsefullt (ibid). När den interaktiva skrivtavlan används ökar engagemang och delaktighet 
bland eleverna och detta noteras till exempel när eleverna får komma fram till skrivtavlan och 
utföra uppgifter. Inte bara den utvalda eleven utan även övriga elever engageras av detta (ibid). 
Eleven framme vid tavlan inväntar sina kamraters reaktioner på lösningen och ändrar om när fel 
görs (ibid s 238). Kennewell och Beauchamp (2007, s 238) drar slutsatserna att det är ett tillåtande 
klimat i klassrummet som gör att eleverna vågar göra fel framme vid skrivtavlan. Provisionality, 
möjligheten att enkelt ändra innehåll, och feedbacken lyfts fram som framgångsfaktorer i studien 
men samtidigt påpekas risken med att eleverna utvecklar ett ”trial- and error-” förhållningssätt 
(Kennewell & Beauchamp, 2007 s 238).  
 
Ett pedagogiskt arbetssätt där hela undervisningen är uppbyggd kring den interaktiva skrivtavlan 
har utvecklats i Australien och kallas ”e-teaching” (Kent, 2006 s 23 f). Pedagogiken bygger på en 
holistisk syn på lärande som både lärare, elever och föräldrar har enats kring. Detta nya 
förhållningssätt förbättrar elevernas lärande och ökar kvaliteten i elevernas lärande i matematik 
(ibid s 23).  
 

5.4 Lärarens möjligheter om skrivtavlan integreras i undervisningen 
 
För att öka elevernas lärande delar lärarna sina erfarenheter med varandra, men hur mycket och 
vad den digitala tekniken används till beror ändå till stor del på den enskilde läraren (Mildenhall 
m.fl., 2008 s 14). Läraren är den avgörande faktorn för hur framgångsrika digitala verktyg är i 
undervisningen hävdar Kennewell och Beauchamp (2007, s 227). En tre-vägs-interaktion mellan 
läraren, eleverna och skrivtavlan ses som en central del av skrivtavlans möjligheter (Mildenhall 
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m.fl., 2008, s 12) och det är viktigt att lärarna vågar använda skrivtavlan på ett interaktivt sätt 
(ibid). Lärarens didaktiska kunskaper kan stärkas genom användandet av den interaktiva 
skrivtavlan (Kent, 2006, s 26) men det pedagogiska tillvägagångssättet samt användandet av 
digitala verktyg påverkar också lärandet liksom syftet med det som ska läras (Kennewell & 
Beauchamp, 2007 s 227). Hur läraren planerar och lägger upp sin undervisning är av största vikt 
enligt Kennewell och Beauchamp (2007, s 238). När den interaktiva skrivtavlan används av 
lärarna i undervisningen framkallas ett flöde i den planerade aktiviteten och det behålls under hela 
lektionen (Kennewell & Beauchamp, 2007 s 234). Digitala verktyg ökar dessutom lärarnas vilja att 
förändra och förbättra material eftersom det är enkelt att göra justeringar (Kennewell & 
Beauchamp, 2007 s 231). Linder (2012, s 32 f) menar att det kan vara svårt för läraren att hinna 
med att bedöma det eleverna gör när de arbetar i smågrupper eller interagerar via skrivtavlan och 
föreslår därför filmning av eleverna som ett sätt att arbeta.  
 
Lärarna upplever att elevernas uppmärksamhet, uthållighet och fokus gynnas av att den 
interaktiva skrivtavlan används (Kennewell och Beauchamp, 2007 s 230). Undervisningen 
upplevs mer effektiv och eleverna är mer engagerade när skrivtavlan används (Mildenhall m.fl., 
2008 s 12). Att koncentrationen ökar och intresset hos eleverna växer är andra positiva faktorer 
som enligt lärarna kommit med skrivtavlan (ibid). Variation i arbetet, dels genom att visa samma 
representation på ett flertal sätt men också genom att använda sig av olika aktiviteter för att träna 
samma förmåga hos eleverna är viktigt (Kennewell och Beauchamp, 2007 s 230). 
Klassrumsmiljön bör vara en gemenskap för elever som lär av varandra och lärarna måste 
försäkra sig om att eleverna drar nytta av den delade erfarenheten till exempel genom att vänja 
eleverna vid samarbete och delge strategier vid till exempel problemlösning i matematik 
(Mildenhall m.fl., 2008 s 13). 
 

5.5 Den interaktiva skrivtavlans unika egenskaper 
 
Mångsidighet och flexibilitet är fördelar som lyfts fram med den interaktiva skrivtavlan (Kent, 
2006 s 24, 26). Det som gör skrivtavlan unik är till exempel enkelheten i att snabbt byta aktivitet, 
från till exempel filmvisning till informationssökning, samt att det är enkelt att spara och plocka 
fram sparade dokument (ibid). Även Mildenhall m.fl. (2008, s 11) lyfter fram möjligheten med att 
spela in och spara aktiviteter, som en positiv aspekt och att exempelvis kunna plocka upp 
enskilda elevers arbeten direkt på den stora skärmen anges av Kennewell & Beauchamp (2007, s 
230) som en värdefull fördel. Visuella och dynamiska representationer, motivation, flöde och 
multimodalitet är positiva faktorer som lyfts fram när digitala verktyg involveras i undervisningen 
(Kennewell & Beauchamps, 2007 s 238) men även faktorer som reflektion och samarbete är 
viktiga att notera (ibid). En annan positiv aspekt är att eleverna får använda händerna framme vid 
skrivtavlan genom att till exempel trycka på och dra objekt på skärmen (ibid). Följande faktorer 
gör skrivtavlan unik: 
 

• Hastighet (speed). Processer sker snabbare än med hjälp av andra verktyg 
• Kapacitet (capacity). Stora lagringsmöjligheter innehas samt återanvändning av material 

möjliggörs enkelt 
• Räckvidd (range). Tillgång till olika former av material samt ett större utbud (till exempel via 

internet) 
• Möjlighet att enkelt ändra innehåll (provisionality) 
• Interaktivitet (interactivity). Att gång på gång ge användaren respons. 

(Kennewell & Beauchamp, 2007 s 231). 
 
Den interaktiva skrivtavlan ska inte underskattas men kunskap om dess möjligheter krävs för att 
den ska kunna användas optimalt (Kennewell & Beauchamp, 2007 s 240). 
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5.6 Sammanfattning 
 
Den interaktiva skrivtavlan har oerhört många användningsområden och det som gör den speciell 
är dels den stora skärmen som gör det möjligt för många elever att se samma sak samtidigt och 
dels möjligheten till samspel som den inbjuder till. Inom taluppfattning och geometri ges flera 
konkreta exempel på hur skrivtavlan kan användas som ett stöd i elevers lärande. Lärarna 
upplever att elevernas fokus och uthållighet ökar på ett tydligt sätt när skrivtavlan involveras i 
undervisningen, likaså ökar elevernas engagemang och delaktighet. Lärandet gynnas när konkret 
material och den interaktiva skrivtavlan används som komplement till varandra. 
 

6 Diskussion 
 
I metoddiskussionen lyfts styrkor och brister i metoden fram och diskuteras kritiskt. I 
resultatdiskussionen presenteras de mest centrala delarna ur resultatet och ställs mot bakgrunden. 
Även det sociokulturella perspektivet på lärande och lärarens roll berörs i resultatdiskussionen. 
 

6.1 Metoddiskussion 
 
En strävan i arbetet har varit att metodiskt söka igenom utvalda databaser med hjälp av 
sökordens rangordning. Mycket tid har ägnats åt att utkristallisera sökord och rangordna dessa 
och stor vikt har lagts ner på sökmomentet. Detta kan anses som en styrka i studien. Trots att 
gediget arbete med lagts ner på att söka litteratur finns inga garantier för att sökningen är 
heltäckande. Möjligheten att nyckelreferenser missats finns.  
 
Inledningsvis gjordes sökningarna enbart på svenska men när inga sökresultat gavs övergick 
sökningarna till engelska. Att inga sökträffar uppnåddes på svenska kan bero på att sökorden inte 
utkristalliserats tillräckligt väl eller att syftet och frågeställningen varit för smal. En annan 
anledning kan vara att den interaktiva skrivtavlan är en relativt ny företeelse och att forskning helt 
enkelt inte hunnit publiceras. Även de artiklar som hittades med engelska sökord och inom 
urvalskriterierna var relativt få. En stor del av artiklarna sorterades bort då de inte passade in i det 
valda åldersspannet, F-3. Detta kan anses som en brist i studien. Om urvalskriterierna ändrats så 
att även årskurs 4-6 inkluderats hade ett större underlag funnits att bearbeta. Analysen hade då 
kunnat inriktas på att hitta resultat som varit relevanta för likväl de äldre som de yngre 
skolåldrarna.  
 
Det kan ses som en brist i studien att bara artiklar med lätt tillgängliga fulltexter har inkluderats. 
Här kan artiklar av betydelse för resultatet missats. Valet motiveras av praktiska skäl då 
beställning av artiklar inte ansågs möjligt på grund av de snäva tidsramarna. Artiklar kan också ha 
förbigåtts då inga sekundärkällor inkluderats. Även här är tidsaspekten en betydande faktor 
liksom det att arbetet med att göra en litteraturstudie, med allt vad det innebär, är en ny företeelse 
och således ovant.  
  
I slutskedet av arbetet upptäcktes att ordningen på sökorden inte är densamma när sökningarna 
övergick från svenska till engelska. Detta är ett misstag som skett oavsiktligt vilket skulle kunna 
påverka resultatet. En annan svaghet som upptäckts i arbetet med sökningarna var att vid ett 
utfall på 21 artiklar enbart läsa titlarna och sedan gå vidare till nästa sökning. Även här kan 
betydelsefulla artiklar ha försummats.  
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Relativt få artiklar har inkluderats i arbetet vilket gör det svårt att generalisera resultatet. För att 
ändå försöka säkra studiens reliabilitet och validitet har enbart artiklar som är peer reviewed 
använts. Att få artiklar har matchat urvalskriterierna och således inkluderats kan anses som en 
brist. En styrka med att underlaget inte är så stort är att det har analyserats väl. Något som också 
kan anses som en styrka är att de artiklar som inkluderats kommer från olika delar av världen (två 
från Australien, en från USA och en från Wales) vilket gör resultatet mer tillförlitligt. 
 
De inkluderade artiklarna har analyserats på olika sätt då de visade sig vara av olika typ. Endast en 
av artiklarna vilar på en studie och den har analyserats utifrån vad som beskrivits i metoddelen. 
Analyskriterierna som ställts upp visade sig i princip omöjliga att följa när de tre artiklarna av mer 
beskrivande karaktär skulle bearbetas. De tre artiklarna har därför analyserats med fokus på 
frågorna vad och hur som svarar väl mot syfte och frågeställning vilket ses som en styrka.  
 

6.2 Resultatdiskussion 
 
Syftet med denna studie har varit att få kunskap om hur en interaktiv skrivtavla kan fungera som 
stöd för elevers lärande i matematik i årskurs F-3. Resultatet av denna studie uppvisar enbart 
positiva aspekter vid användandet av skrivtavlan i undervisningen. Avsaknaden av negativa 
synpunkter i resultatet gör att fler artiklar och flera studier hade behövts tas del av. Att det 
förhåller sig så att enbart positiva synpunkter framkommit skulle kunna bero på att den 
interaktiva skrivtavlan är en relativt ny företeelse samt att även om forskning bedrivs så dröjer det 
innan resultaten publiceras. 
 
Resultatet visar att flera metematiska förmågor kan utvecklas tidigt hos eleverna om den 
interaktiva skrivtavlan används på rätt sätt i undervisningen (Linder, 2012 s 34). Flera av de 
matematiska förmågorna som beskrivs i resultatet (ibid s 27) svarar mot de förmågor som ska 
uppnås i matematik enligt Lgr 11 (Skolverket, 2011b s 62). För att stödja elevers lärande i 
matematik används skrivtavlan främst inom de matematiska områdena taluppfattning och 
geometri, men även inom algebra, problemlösning och statistik och sannolikhet. I bakgrunden 
presenterades delar ur det centrala innehållet för årskurs 1-3 i Lgr 11 (Skolverket, 2011b s 63) 
som återfinns i resultatdelen. I det centrala innehållet för årskurs 1-3 beskrivs att eleverna ska få 
ta del av ”metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och 
vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare” samt ”metodernas användning i olika 
situationer” (Skolverket, 2011b s 63). I undervisningen ska eleverna även använda sig av 
”strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer”.  Vidare ska eleverna få arbeta med 
”enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat 
från enkla undersökningar” samt möta sannolikhet och statistik genom ”slumpmässiga händelser 
i experiment och spel” (ibid). Detta visas till exempel i resultatet när elever kommer fram till 
skrivtavlan och parar ihop tal och svar (Kennewell & Beauchamp, 2007 s 235) eller när eleverna 
sorterar äpplen och skapar ett bilddiagram (Linder, 2012 s 28 f). 
 
Att den interaktiva skrivtavlan gynnar lärande beror enligt resultatet på att den är multimodal och 
interaktiv (Mildenhall m.fl., 2008 s 12). Att den är multimodal innebär att den aktiverar flera 
sinnen hos eleverna så som syn, hörsel och känsel. Även tavlans stora skärm bidrar till att den 
gynnar lärande (Kennewell & Beauchamp, 2007 s 230). Enligt Myndigheten för skolutveckling 
(2007, s 23 f) är just multimodaliteten en anledning till att de digitala verktygen vinner mark, 
vilket beskrevs i bakgrunden. Orsaker som nämns är bland annat större potential till interaktivitet 
och omedelbar feedback (Myndigheten för skolutveckling, 2007 s 23). Interaktivitetens positiva 
inverkan framhävs i resultatet, till exempel när elever får komma fram till skrivtavlan och utföra 
uppgifter (Beauchamp & Kennewell, 2007 s 230, 234, 238; Linder, 2012 s 27, 34). I bakgrunden 
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beskrevs att en fördelaktig gemenskap kan skapas kring skrivtavlan (Skolverket, 2011a, s 80 f) och 
att den digitala tekniken inbjuder till interaktivitet (Gärdenfors, 2012 s 229 ff). 
 
En positiv aspekt som framförallt lyfts fram med den interaktiva skrivtavlan är att den ökar 
elevernas delaktighet, engagemang och interaktion (Kennewell & Beauchamp, 2007 s 230, 234, 
238; Mildenhall m.fl., 2008 s 12; Linder, 2012 s 34). Detta antyddes redan i bakgrunden där 
Gärdenfors (2012, s 225) menar att digitala verktyg, till exempel genom spelande, skapar ett 
engagemang hos användaren och även Alexandersson och Lantz-Andersson (2008, s 81) hävdar 
att elevernas engagemang och delaktighet ökar när datorer används jämfört med mer traditionella 
metoder. I bakgrunden hänvisades också till ett antal studier som påvisar detta (Condie, m.fl., 
2007 s 25; Holcomb, 2009 s 54). I resultatet anges även elevernas fokus på uppgifterna öka 
(Kennewell & Beauchamp, 2007 s 230, 238; Mildenhall m.fl., 2008 s 12). En annan fördel som 
nämns är att skrivtavlan är ett mångsidigt och flexibelt redskap (Kent, 2006 s 24, 26; Kennewell 
& Beauchamp, 2007 s 240). I bakgrunden citerades Jönsson och Lingefjärd (2012, s 8) där datorn 
beskrevs som ”det mest mångsidiga redskap som någonsin har skapats” och eftersom en dator 
kopplas till skrivtavlan ter sig ju skrivtavlan som en dator med en stor touchskärm. I resultatet 
framkommer att den interaktiva skrivtavlan bör ses som ett komplement till andra sätt att 
undervisa (Kennewell & Beauchamp, 2007 s 230). Det är gynnsamt för lärandet att till exempel 
använda skrivtavlan i kombination med traditionellt konkret material (Mildenhall m.fl., 2008 s 13; 
Linder, 2012 s 32). Även detta framkom i bakgrunden där Skolverket (2011a, s 67) hävdade att 
digitala verktyg inte bör bli alltför dominerande utan ska ses som ett komplement till mer 
traditionellt material. 
 
I de flesta exemplen som ges i artiklarna präglas lärmiljön av samspel dels mellan lärare och elever 
men också bland elever och mellan elever och skrivtavlan. Detta är i linje med det sociokulturella 
perspektivet på lärande som beskrevs i bakgrunden. Det sociokulturella perspektivet riktar in sig 
på hur människor tillägnar sig kunskaper i gemenskap med andra samt hur de redskap som finns 
tillgängliga används (Säljö, 2000 s 18). Lärarens roll för att skrivtavlan ska vara lyckad i 
undervisningen betonas i resultatet (Kent, 2006 s 26; Kennewell & Beauchamp, 2007 s 227; 
Mildenhall, 2008 s 14) vilket även påpekades i bakgrunden där bland annat Myndigheten för 
skolutveckling (2007, s 58) och Digitaliseringskommissionen (SOU 2014:13, s 171) poängterade 
lärarens viktiga roll för en lyckad undervisning. 
 
Sammantaget blir den interaktiva skrivtavlan ett stöd i elevers lärande i matematik förutsatt att 
läraren behärskar tekniken och använder sig av den på ett interaktivt sätt, samt att det 
sociokulturella perspektivet med fokus på samspel och interaktion får råda i klassrummet. 
Eftersom forskningen kring den interaktiva skrivtavlan ännu är i sin linda så är det dock för tidigt 
att dra förhastade slutsatser vilket också påpekas i artiklarna (Kennewell & Beauchamp, 2007 s 
238; Mildenhall m.fl., 2008 s 9).  
 

6.3 Fortsatt forskning 
 
Skrivtavlans allt högre genomslag genererar ett behov av vidare forskning om den interaktiva 
skrivtavlans påverkan på lärande i de yngre skolåldrarna (F-3) inom matematikens alla områden. 
Som det är nu verkar äldre elevers arbete inom geometri vara i fokus. Eftersom skrivtavlan verkar 
ha stora möjligheter vore det intressant att undersöka om lärare upplever att elever får en djupare 
förståelse för matematiska begrepp då skrivtavlan används som utgångspunkt i undervisningen 
jämfört med om den inte används alls.  
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