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Sammanfattning 

Syftet med studien är att få ökad kunskap om lärares erfarenheter av och uppfattningar om att 
använda den interaktiva skrivtavlan i matematikundervisning samt hur den påverkar elevers 
lärande i matematik. Studien visar att skrivtavlan används huvudsakligen som ett 
demonstrationsverktyg för läraren vid exempelvis genomgångar och repetition. Den tillhörande 
dokumentkameran används flitigt. Skrivtavlan används också för att visa film och TV-program 
och ibland för att söka på internet. 

Eleverna interagerar med skrivtavlan när de till exempel löser uppgifter i matematik. Detta sker 
både enskilt och i par. Interaktion mellan elev och skrivtavlan sker även då surfplattor kopplas 
upp mot skrivtavlan. Det är vanligt att eleverna redovisar arbeten med hjälp av skrivtavlan. 

De faktorer som skapar möjligheter till användning är skrivtavlans unika egenskaper och ”Det får 
igång eleverna”. Skrivtavlans unika egenskaper innebär till exempel funktionen som gör det 
enkelt att spara och plocka fram sparade dokument samt enkelheten i att snabbt byta aktivitet. 
Citatet ”Det får igång eleverna” avser skrivtavlans påverkan på elevers delaktighet och fokus, 
faktorer som upplevs öka när skrivtavlan involveras i undervisningen. De faktorer som upplevs 
som hinder är lärarens kunskap om verktyget och tekniska problem. Tiden är ett hinder för 
lärarnas egen kunskapsinhämtning men kan också verka som möjlighet då tid kan skapas för 
enskilda elever när skrivtavlan används i ett stationssystem i undervisningen. 
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1 Inledning 

Redan under den första verksamhetsförlagda utbildningsperioden (VFU) i årskurs 1-3 väcktes 
intresset för den interaktiva skrivtavlan. I och med den litteraturstudie som gjordes i kursen 
Examensarbete 1 Hur kan den interaktiva skrivtavlan fungera som ett stöd i matematiklärandet i F-3? 
(Persson, 2014) växte intresset och fascinationen över vilka möjligheter skrivtavlan erbjuder i 
undervisningssammanhang i allmänhet och i matematikundervisning i synnerhet. I mitt tycke är 
tavlan ett fantastiskt redskap för läraren. Den interaktiva skrivtavlan är en stor skärm som 
monterats på en vägg och är kopplad till en dator. I tavlan finns en inbyggd touchfunktion som 
gör att den känner av beröring vilket innebär att man kan skriva eller klicka direkt på tavlan 
(Wikipedia, 2015).  

Resultatet från litteraturstudien (Persson, 2014) visar att skrivtavlan gynnar elevers lärande i 
matematik under förutsättning att läraren har de rätta kunskaperna om verktyget och att 
skrivtavlan används på ett interaktivt sätt. Det är av största vikt att eleverna får använda tavlan 
och interagera med densamma. Skrivtavlan får inte enbart bli ett demonstrationsverktyg för 
läraren eftersom den då mister en av sina viktiga funktioner, nämligen den att vara just interaktiv 
(Persson, 2014 s 17 f).  

I Examensarbete 2 ska en empirisk studie baserad på resultatet från litteraturstudien genomföras. 
Eftersom just interaktionen poängteras i tidigare resultat vill jag genom detta arbete undersöka 
hur och i vilken utsträckning elever erbjuds att använda skrivtavlan. I litteraturstudien framkom 
även att vad skrivtavlan används till samt i hur stor utsträckning den används till största del beror 
på den enskilde läraren och dennes kunskap om verktyget (Persson, 2014 s 17 f). Är det lärarens 
egenintresse som styr användandet av skrivtavlan? Om elever erbjuds att använda tavlan, vilken 
matematik rör det sig om? Vilka matematiska förmågor kommer till användning? Om tavlan 
enbart används av läraren, vad beror det på?  

Elevers delaktighet, engagemang och motivation ökar när den interaktiva skrivtavlan används i 
undervisningen och lärare upplever att elevernas fokus och uthållighet förbättras (Persson, 2014 s 
17 f). På vilket sätt kan man som lärare dra nytta av detta i matematikundervisningen? Kan de här 
faktorerna gynna utvecklingen av de matematiska förmågorna? 

Frågorna är många och nyfikenheten är stor. Förhoppning är att genom det här arbetet få 
fördjupade kunskaper om den interaktiva skrivtavlans användning och möjligheter i 
matematikundervisningen samt att utifrån resultatet kunna delge och dra nytta av kunskaperna i 
mitt kommande arbete som lärare. 

 

2 Bakgrund 

I kapitlet beskrivs den teoretiska grunden för studien. Resultatet från den tidigare genomförda 
litteraturstudien (Persson, 2014) presenteras. Innehållet är till vissa delar omarbetat men 
huvuddelen är hämtad från ovan nämnda litteraturstudie. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattning. 

2.1 Teoretiska perspektiv 

I detta avsnitt presenteras det teoretiska perspektiv som arbetet bygger på. Grunderna i det 
sociokulturella perspektivet skrivs fram och ramfaktorteorin beskrivs. 
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2.1.1 Sociokulturellt perspektiv 

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 (Alexandersson & Lantz-Andersson, 2008 s 205). 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. 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).  

Enligt Alexandersson, Linderoth och Lindö (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). 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 & Lantz-Andersson, 2008 s 205). 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. Det kända uttrycket ”Learning by doing” 
(Hartman & Lundgren, 1980 s 11) återspeglar detta. 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). 

En del av Vygotskys syn på lärande beskriver 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). Han betonar 
att vi ständigt utvecklas och därmed har möjlighet att lära av människor i vår närhet (Säljö 2000, s 
119). 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). 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 & Lantz-Andersson, 2008 s 209). Hela människan måste användas vid 
inhämtande av kunskaper och att använda datorer i skolan är ett sätt att göra detta (ibid). 

2.1.2 Ramfaktorteorin 

Undervisningsprocessen formas av ramar vilka kan ge eller förhindra möjligheter (Lundgren, 
1999 s 33, 36). Ramfaktorteorin utgår från fyra faktorer mellan vilka samspelet studeras. Dessa 
fyra faktorer är: 

 Undervisningens mål 
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 Undervisningens ramar 

 Undervisningsprocessen 

 Undervisningens resultat 
(Löwing, 2004 s 50). 

Exempel på ramfaktorer utifrån Dahllöf är skolans styrdokument, vilken utrustning skolan 
förfogar över, storleken på undervisningsgrupperna, vilka läromedel som finns att tillgå samt 
lärarens kunskaper (Löwing, 2004 s 49). Dessa ramfaktorer kan delas in i två grupper. De fysiska 
ramarna är till exempel skolans lokaler och utrustning medan administrativa ramar exempelvis 
utgörs av klasstorlek, elevgruppering, läroplaner etc. För att förstå undervisningsprocessen och 
resultatet av densamma kan man inte bortse från ramarna menar Löwing (2004 s 50). Man kan 
skilja på fasta och rörliga ramar så att de fasta ramarna är de som inte kan påverkas av läraren och 
de rörliga är sådana ramar som läraren vid behov kan anpassa (ibid s 56). Enligt Gustafsson 
(1999, s 55) handlar det om hur ramarna upplevs av lärare och elever. I en undersökning kan man 
omöjligtvis täcka in alla ramar och ett sätt att välja vilka ramar man ska ta med är att utgå från 
resultatet på så sätt att man hittar vilka ramar som uppfattas som avgörande för de involverade 
aktörerna (Gustafsson, 1999 s 56). 

2.2 Digital teknik i undervisningen 

Det finns flera anledningar till att använda digitala verktyg i matematikundervisningen. Ett motiv 
är att det anges i läroplanen, dels som ett övergripande mål där skolan ska ta ansvar för att varje 
elev som genomgått grundskolan ”kan använda modern teknik som ett verktyg för 
kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” (Skolverket, 2011b s 14) samt i 
syftestexten för 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, 2009 s 115). 

2.3 Användning av den interaktiva skrivtavlan i undervisningen 

I avsnittet beskrivs inledningsvis hur skrivtavlan används mer generellt. Lärares bruk samt elevers 
användning och interaktion skrivs fram. Konkreta exempel i matematik från litteraturstudien 
(Persson, 2014) presenteras och kopplas till läroplanen i matematik.  

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, Swan, Northcote & Marshall (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 och 
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 & Beauchamp, 2007 s 238) men även faktorer som 
reflektion och samarbete är viktiga att notera (ibid). En annan positiv aspekt är att eleverna får 
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använda händerna framme vid skrivtavlan genom att till exempel trycka på och dra objekt på 
skärmen (ibid). 

2.3.1 Hur lärare använder skrivtavlan och uppfattar effekter av dess användning  

Hur mycket och vad den digitala tekniken används till beror 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 enligt Kennewell och Beauchamp (2007, s 227). En tre-vägs-
interaktion mellan läraren, eleverna och skrivtavlan ses som en central del av skrivtavlans 
möjligheter och det är viktigt att lärarna vågar använda skrivtavlan på ett interaktivt sätt 
(Mildenhall m.fl., 2008, s 12). 

Lärarna i Kennewell och Beauchamps studie (2007, s 230) är eniga om att den interaktiva 
skrivtavlan påverkar elevernas lärande. Faktorer som uppmärksamhet, uthållighet och fokus anses 
öka. Lärarna menar att skrivtavlan gynnar elevers uppmärksamhet och stimulerar tänkande. 
Vidare anser lärarna att elevernas fokus ligger på uppgifterna i matematik och inte på läraren 
vilket upplevs som positivt (Kennewell & 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 kommit 
med skrivtavlan enligt lärare som använt tavlan i sin undervisning (ibid). Enligt lärarna i 
Kennewell och Beauchamps studie (2007, s 230) är det den stora skärmen som är orsak till att 
ovanstående faktorer påverkas positivt. Variation i arbetet, dels genom att visa samma matematik 
på ett flertal sätt men också genom att använda sig av olika aktiviteter för att träna samma 
förmåga hos eleverna är positiva faktorer som lyfts fram av lärarna (Kennewell & Beauchamp, 
2007 s 230). Lärarna menar också att det är enklare att individanpassa undervisningen samt att 
reflektion hos och samarbete mellan elever gynnas (ibid s 238 f). 

2.3.2 Elevers användning 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). 

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) understryker att den 
interaktiva skrivtavlan bör användas i kombination med annat konkret material för att stödja 
lärandet på ett effektivt sätt. 

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 (Kennewell & Beauchamp, 
2007 s 230). 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. 



 

9 

 

2.3.3 Att använda skrivtavlan i matematikundervisning 

Enligt Mildenhall m.fl. (2008 s 13) bör klassrumsmiljön vara en gemenskap för elever som lär av 
varandra. Lärarna måste försäkra sig om att eleverna drar nytta av den delade erfarenheten till 
exempel genom att vänja eleverna vid samarbete samt att delge strategier vid bland annat 
problemlösning i matematik (ibid). 

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 annat 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. Skrivtavlan 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). 

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). 

2.3.4 Konkreta användningsområden inom matematik 

I avsnittet presenteras läroplanen i matematik kort. Enligt resultatet från litteraturstudien 
(Persson, 2014) kan den interaktiva skrivtalan användas inom ett flertal matematiska områden 
och dessa redovisas nedan. Kopplingar mellan Lgr 11 och resultatet görs då ovan nämnda 
litteraturstudie vilar på internationell forskning.  

I läroplanen för matematik, Lgr 11 (Skolverket 2011b, s 62 ff) beskrivs vilka förmågor i 
matematik eleverna ska utveckla samt vilket centralt innehåll undervisningen ska utgå ifrån. 
Förmågorna är följande: 
 

 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) 
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Undervisningen i matematik ska utgå från det centrala innehållet vilket i årskurs 1-3 består av: 
 

 taluppfattning och tals användning 

 algebra 

 geometri  

 sannolikhet och statistik  

 samband och förändringar 

 problemlösning  

(Skolverket, 2011b s 63 f).  

 
I nedanstående exempel berörs samtliga förmågor, även om förmågorna som rör resonemang 
och att samtala kring matematik framhävs starkast. Alla områden i det centrala innehållet tas upp 
utom samband och förändringar som bland annat handlar om hälften och dubbelt (Skolverket, 
2011b s 64). 
 
Taluppfattning  
Ett exempel inom taluppfattning 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). 
Ett annat exempel inom taluppfattning 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 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 ett exempel 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). I ovan givna exempel tränas förmågan att 
föra och följa matematiska resonemang, förmågan att välja och använda lämpliga matematiska 
metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter samt förmågan att använda 
matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, 
beräkningar och slutsatser. 
 
Geometri 
Inom geometri ges ett exempel som 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). Ett annat 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 s 25 f). I ett 
exempel inom geometri illustreras det virtuella geobrädet. Virtuella gummisnoddar dras runt 
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piggarna på ett geobräde på skärmen för att skapa olika geometriska figurer. (Mildenhall m.fl., 
2008 s 11). Ytterligare ett exempel inom geometri är ett dataprogram där eleverna skapar mönster 
(lapptäcken) av geometriska objekt för att lära sig om symmetri och bråk (ibid s 10). Här tränar 
eleverna på förmågan att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan 
begrepp. 
 
Algebra 
Ett exempel som ges inom algebra 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). Ett annat exempel som rör 
algebra beskriver hur 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). Eleverna 
får träna på förmågan att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera 
och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 
 
Problemlösning 
Inom problemlösning beskrivs en situation där skrivtavlan används 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). Förmågan som eleverna övar på här är att formulera och lösa 
problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. 
 
Sannolikhet och statistik 
I ett exempel som rör sannolikhet och statistik beskrivs 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 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). En förmåga som eleverna 
tränar på när de sorterar äpplen är föra och följa matematiska resonemang, samt att använda 
matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, 
beräkningar och slutsatser. 

2.4 Sammanfattning 

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). 
Elevers lärande gynnas av en stark inre motivation vilken kan skapas med hjälp av digitala verktyg 
(Gärdenfors, 2010 s 228 f) och lusten att lära, engagemang, motivation och delaktighet ökar när 
digital teknik involveras i undervisningen (Alexandersson & Lantz-Andersson, 2008 s 81). 
Fördelar som lyfts fram med den interaktiva skrivtavlan är att det är enkelt att snabbt byta 
aktivitet samt enkelt att spara och plocka fram sparade dokument (Kent, 2006 s 24, 26). 
Ytterligare en positiv aspekt är att eleverna får använda händerna när de arbetar med skrivtavlan 
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(Kennewell & Beauchamp, 2007 s 238). Att använda sig av olika aktiviteter för att träna samma 
matematiska förmåga lyfts också fram som en positiv faktor (ibid s 230). 

Användandet av skrivtavlan beror till stor del av den enskilde läraren och det är viktigt att 
skrivtavlan används på ett interaktivt sätt (Mildenhall m.fl., 2008 s 12). Uppmärksamhet, och 
uthållighet gynnas när eleverna får komma fram och använda tavlan. Fokus riktas på uppgiften 
tack vare den stora skärmen (Kennewell & Beauchamp, 2007 s 230) och lärarna upplever ett 
större engagemang och intresse hos eleverna när skrivtavlan integreras i undervisningen 
(Mildenhall m.fl., 2008 s 12). Det är av största vikt att eleverna får interagera med skrivtavlan 
(Linder, 2012 s 34) och gärna i kombination med annat konkret material (Mildenhall m.fl., 2008 s 
13; Linder, 2012 s 27 f). Att introducera ett arbetsområde i matematik (Linder, 2012 s 28), knyta 
undervisningen till elevernas vardag (Kent, 2006 s 25; Linder, 2012 s 28) samt vid repetition 
(Kennewell & Beauchamp, 2007 s 234) är exempel på hur skrivtavlan kan användas inom 
matematikundervisningen. Skrivtavlan lämpar sig också för elevers redovisningar (Linder, 2012 s 
27, 32) samt till sortering, värdering och klassificering (Kennewell & Beauchamp, 2007 s 234). 

Konkreta matematiska exempel ges inom taluppfattning, geometri, algebra, problemlösning samt 
sannolikhet och statistik. Dessa områden svarar gentemot det centrala innehållet i Lgr 11förutom 
området samband och förändringar. Alla förmågor som undervisningen i matematik ska utgå 
ifrån enligt Lgr 11 berörs i dessa konkreta exempel. 

I samtliga artiklar som använts i resultatet i litteraturstudien (Persson, 2014) antas ett 
sociokulturellt perspektiv på lärande ligga till grund då alla artiklar betonar vikten av att lära av 
varandra genom bland annat grupparbeten och diskussioner. Samtliga artiklar beskriver ett 
undervisningsperspektiv och några även ett lärarperspektiv. Ingen artikel beskriver ett 
elevperspektiv. I den här studien finns det sociokulturella perspektivet med som en förutsättning 
för lärande och ett lärarperspektiv kommer att antas. Ramfaktorteorin används för att belysa vilka 
faktorer som lärarna upplever att påverkar dem i användningen av den interaktiva skrivtavlan. 

 

3 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med den empiriska studien är att utifrån resultatet i litteraturstudien 
(Persson, 2014) få kunskap om lärares erfarenheter av och uppfattningar om att använda den 
interaktiva skrivtavlan i matematikundervisning och hur den påverkar elevers lärande i matematik. 

Syftet preciseras i följande frågeställningar: 

 På vilka sätt och varför använder lärare och elever den interaktiva skrivtavlan i 
undervisning och lärande i matematik enligt lärare? 

 Vilka förmågor och vilket matematiskt innehåll kan den interaktiva skrivtavlan påverka 
utvecklingen av hos elever enligt lärare? 

 

Dessa frågeställningar kommer att besvaras genom en empirisk studie. 

 

4 Metod 

I kapitlet beskrivs valet av metod, hur urvalet gått till samt genomförandet av undersökningen. 
Analysen av empirin beskrivs tillika studiens reliabilitet och validitet samt rådande 
forskningsetiska principer.  
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Undersökningen är kvalitativ och har ett lärarperspektiv. För att besvara ovanstående 
frågeställningar genomförs klassrumsobservationer i att antal klassrum samt därefter intervjuer 
med undervisande lärare. Intervjuerna är tänkta att genomföras i anslutning till den observerade 
lektionen eller så snart som möjligt för att lektionen ska vara färsk i minnet för båda parter. Valet 
av metod motiveras mer utförligt i avsnitten Observation respektive Intervju. 

4.1 Observation som metod 

Att observera innebär att titta på vad som sker och dokumentera detta, vanligtvis genom ett 
löpande protokoll (Kihlström, 2007 s 31). En observation kan vara mer strukturerad vilket 
innebär att man redan innan bestämt vad som ska observeras. Detta kan ske genom att man i 
förväg har konstruerat ett observationsschema (ibid). I den här studien konstruerades ett 
observationsschema (Bilaga 1) då användningen av ett specifikt verktyg skulle observeras. Innan 
observationen startar beskrivs rum, aktörer och objekt för att läsaren ska få en tydligare bild av 
var observationen äger rum (Kihlström, 2007 s 32). Detta gjordes inför varje observation. Under 
själva observationen dokumenteras handlingar, aktiviteter och händelser samt vid vilken tidpunkt 
dessa inträffade för att få klarhet i hur händelseförloppet sett ut (Kihlström, 2007 s 32). Under 
observationerna har tidpunkter då aktiviteter och händelser inträffat dokumenterats för hand i 
punktform. 

För att få svar på syfte och frågeställningen som handlar om på vilka sätt lärare och elever 
använder den interaktiva skrivtavlan i undervisning och lärande i matematik upprättades ett 
observationsschema (Bilaga 1). Framställandet av observationsschemat är inspirerat av ett 
observationsschema från ett tidigare examensarbete (Davidsson & Frendberg, 2006). Under 
observationen fylldes observationsprotokollets punkter i. Vissa frågor på protokollet besvarades 
med ja eller nej. Utöver detta noterades de aktiviter som läraren initierade. Observatörens egna 
intressen och värderingar påverkar hur det som observeras uppfattas varför det är viktigt att vara 
medveten om detta och försöka att se ”bortom det för givet tagna” (Kihlström, 2007 s 34). 
Observatören bör, efter varje genomförd observation, reflektera över vad som betraktats. Detta 
kan senare användas vid en eventuell intervju (ibid s 37) vilket också gjordes. Det räcker inte bara 
med att se, det som iakttagits behöver också förstås, tolkas, analyseras och ställas mot aktuell 
forskning (Kihlström, 2007 s 37) vilket har tillämpats i studien.  

4.2 Intervju som metod 

En kvalitativ intervju liknar ett samtal till formen men har ett bestämt tema (Kihlström, 2007 s 
48). Intervjun har en svag struktur med öppna frågor vilket gör att det inte finns en förutbestämd 
ordning som frågorna ställs i (ibid s 49). Då observation föregick intervju valdes en 
halvstrukturerad intervju med en svag struktur för att besvara studiens andra frågeställning som 
handlar om vilka förmågor och vilket matematiskt innehåll den interaktiva skrivtavlan kan 
påverka utvecklingen av hos elever samt varför skrivtavlan används. Till intervjun bör någon 
form av manus skrivas. För en halvstrukturerad intervju passar en intervjuguide som består av en 
översikt över vad intervjun ska behandla samt förslag till frågeställningar (Kvale & Brinkmann, 
2009 s 146). En intervjuguide beskrivs av Trost (2010, s 71) som en lista med ett fåtal frågor som 
täcker in stora områden där frågorna inte alltid kommer i samma ordning under intervjuerna (ibid 
s 71 f). En intervjuguide (Bilaga 2) framställdes således. Den fungerade som ett stöd under 
intervjun och frågorna kom i en ordning som passade informanternas svar. Intervjuguiden kan 
komma att behövas ändras och förbättras efter en eller ett par intervjuer när det visat sig hur den 
fungerat (Trost, 2010 s 72) vilket också gjordes. Frågorna som ställs under en intervju bör vara på 
den intervjuades vardagsspråk (Kvale & Brinkman, 2009 s 147) så att frågorna blir tydliga och 
begripliga för den som intervjuas (Trost, 2010 s 102). 
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En fördel med att spela in en intervju är att man kan lyssna på den hur många gånger som helst 
efteråt (Kvale & Brinkmann, 2009 s 195; Trost, 2010 s 74). Dessutom behöver man inte skriva 
ner något under intervjun utan kan rikta fokus på innehållet och det som sägs (Kvale & 
Brinkmann, 2009 s 194; Trost, 2010 s 74). Intervjun blir också möjlig att skriva ut (Kvale & 
Brinkmann, 2009 s 195; Trost, 2010 s 74). Hur noggrant en intervju skrivs ut beror bland annat 
på undersökningens syfte (Kvale & Brinkmann, 2009 s 196). I ett första steg skrevs intervjuerna 
ut ordagrant med vissa talspråkiga drag. Alla ”mm” och pauser noterades i detta första skede. En 
nackdel med ljudupptagning kan vara att den som intervjuas känner sig besvärad av att bli 
inspelad (ibid s 75).  

4.3 Genomförande 

I detta avsnitt beskrivs vilka förberedelser som gjorts, hur informanterna valts ut samt hur 
empirin samlats in. 

4.3.1 Pilotstudie 

En pilotobservation genomfördes och en pilotintervju gjordes för att säkerställa att 
observationsschema och intervjuguide fungerade tillfredsställande. Under pilotobservationen 
upptäcktes att delen där elevers motivation och intresse skulle skiljas från engagemang och fokus 
var svårt. Observationsschemat justerades så att intresse, motivation, engagemang och fokus 
vävdes ihop till en punkt. Under pilotintervjun testades inspelningsfunktionen på telefonen 
eftersom intervjuerna ska spelas in. Innan pilotintervjun genomfördes hade tiden för intervjuerna 
uppskattats till 30-45 minuter vilket visade sig vara väl generöst. Pilotintervjun tog cirka 10 
minuter och tiden för kommande intervjuer beräknades därför till 10-15 minuter. I 
informantbrevet (Bilaga 3) som skickades ut innan pilotintervjun var genomförd anges den 
beräknade tiden för intervjuerna vara 30-45 minuter.  

4.3.2 Urval av informanter 

För att resultatet av undersökningen ska bli så rättvisande som möjligt ingår tre olika skolor på 
olika orter samt olika årskurser i urvalet. Två klasser per skola väljs ut under förutsättning att en 
interaktiv skrivtavla finns i klassrummet samt att rektorer och lärare ger sitt godkännande. Minst 
sex observationer med efterföljande intervjuer kommer att genomföras. Undersökningen 
genomförs i årskurs 1-5. Lärare som undervisar i förskoleklass ingår inte i urvalet eftersom 
ämnesplanerna (Del 3) i Lgr 11 inte gäller förskoleklassen. Valet att även inkludera årskurs 4 och 
5 motiveras genom att det är intressant och viktigt för lärare i 1-3 att se vad eleverna får möta i de 
högre årskurserna. 

För att få reda på vilka klasser och lärare som kunde vara aktuella för undersökningen 
kontaktades rektorerna för gällande rektorsområden. Detta gav namn på totalt åtta lärare. Via e-
post skickades ett informantbrev (Bilaga 3) ut till lärarna med förfrågan om att delta. Sex av 
lärarna svarade positivt på förfrågan, en lärare avböjde och en svarade inte alls. De sex lärarna 
som ställt sig positiva till undersökningen kontaktades igen och tid för observation och intervju 
bokades.  

4.3.3 Observationerna 

Syftet med observationerna var att bilda sig en uppfattning om hur den interaktiva skrivtavlan 
används i matematikundervisningen. Ingen uppmaning gavs till lärarna om att använda 
skrivtavlan under observationen med förhoppning om att få se så mycket av ordinarie 
verksamhet som möjligt. Innan själva observationen startade gjordes en kort beskrivning av 
klassrumsmiljön som beskrev var den interaktiva skrivtavlan placerats samt hur klassrummet var 
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möblerat. Om eleverna använde bänkar eller bord, om de satt i grupper eller enskilt samt åt vilket 
håll de var vända noterades. Därefter observerades vad läraren gjorde, om den interaktiva 
skrivtavlan användes och i så fall hur och till vad. Eleverna observerades som grupp och det 
noterades om de använde skrivtavlan och i så fall hur och inom vilket matematiskt område. Ingen 
elev studerades enskilt. Ett informationsbrev till föräldrar förbereddes men ingen av lärarna 
bedömde att det behövde skickas ut och därför användes det aldrig.  

4.3.4 Intervjuerna 

Syftet med intervjuerna var att dels få reda på fler användningsområden än vad som eventuellt 
framkom under observationerna samt att få lärarnas syn på hur skrivtavlan påverkar lärandet i 
matematik. Syftet var även att undersöka lärarnas inställning till verktyget eftersom det visat sig 
var en avgörande faktor enligt resultatet av den tidigare litteraturstudien (Persson, 2014 s 17 f). 

Intervjuerna inleddes med att informera om de etiska principerna och därefter ställdes några 
frågor kring lärarnas erfarenhet och utbildning. En fråga om klassens sammansättning ställdes 
också. Enligt intervjuguiden (Bilaga 2) kan nu två olika vägar tas. Om den interaktiva skrivtavlan 
använts under observationen används vissa frågor och om skrivtavlan inte använts så följer 
guiden andra frågor. Därmed antar nu intervjuerna en mer samtalsliknande form där lärarna får 
berätta om användandet av skrivtavlan, dess för- och nackdelar samt sin syn på skrivtavlan som 
verktyg. Mer specifika frågor om det centrala innehållet samt förmågorna i matematik ställs mot 
slutet av intervjun. Frågeställningarna kring det centrala innehållet i matematik samt förmågorna i 
matematik förtydligades med konkreta exempel efter ett par intervjuer för att bli lättare att svara 
på. Under samtliga observationer användes skrivtavlan så den delen av intervjuguiden som 
förberetts för om skrivtavlan inte skulle komma att användas behövdes aldrig. Till sist gjordes en 
förfrågan om att få återkomma via e-post eller telefon om viktig information eventuellt 
missförståtts eller saknas. På liknande sätt erbjöds den intervjuade att ta kontakt om denne har 
något att tillägga efter intervjun. 

4.5 Bearbetning av data och analysmetod 

Analysmetoden som använts bygger på ramfaktorteorin som beskrivits i kapitel Bakgrund. För att 
identifiera vilka faktorer som lärarna upplever som ramar har materialet strukturerats upp på olika 
sätt. Data har också analyserats utifrån tidigare gjord forskning angående hur användningen av en 
interaktiv skrivtavla påverkar lärande hos elever. Varje observation har så snart det varit möjligt 
följts av en intervju och därför har data från de båda metoderna bearbetats parallellt. 

I ett första skede renskrevs anteckningarna från observationerna till en löpande text och 
intervjuerna transkriberades. Detta medförde att varje observation fick ett eget 
observationsprotokoll och varje intervju en transkriptionsutskrift. Det här arbetet pågick parallellt 
med att empirin samlades in.  

Utifrån observationsschemat skapades rubriker och med materialet från observationsprotokollen 
sorterades och sammanställdes data i en tabell (Bilaga 4). Detta gjordes för att skapa en överblick. 
För att identifiera vilka ramfaktorer som gör sig gällande i den här studien bearbetades 
transkriptionsutskrifterna med olika färgkoder. Olika faktorer som lärarna upplever som 
möjligheter eller hinder i undervisningen sorterades och gavs olika färgmarkeringar. Till exempel 
färgades alla data gällande tid gula, allt som rörde skrivtavlans unika egenskaper fick färgen lila 
och så vidare. Enligt Gustafsson (1999, s 55) handlar det om hur ramarna upplevs av lärare och 
elever. I en undersökning kan man omöjligtvis täcka in alla ramar. Ett sätt att välja vilka ramar 
man ska ta med är att utgå från resultatet och på så sätt hitta vilka ramar som uppfattas som 
avgörande för de involverade aktörerna (Gustafsson, 1999 s 56). Data sammanställdes i ett nytt 
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dokument sorterat utifrån ramfaktorerna. Ytterligare ett dokument skapades där de konkreta 
exempel som observerats samlades och kompletterades med lärarnas berättande utifrån 
intervjuerna. Till sist har resultatet sammanställts, dels utifrån tabellen (Bilaga 4) och dels utifrån 
de två sistnämnda dokumenten. Citat från intervjuerna har bearbetats så att de anpassats till 
skriftspråk, något som enligt Trost (2010, s 156 f) bör göras av hänsyn till den intervjuade. 

4.6 Reliabilitet och validitet 

En undersöknings reliabilitet är ett sätt att beskriva dess pålitlighet eller trovärdighet (Kihlström, 
2007 s 231; Kvale & Brinkmann, 2009 s 263). För att nå hög reliabilitet är det viktigt att vara 
noggrann. En annan forskare ska kunna följa undersökningen, göra samma tolkningar och nå 
samma resultat oavsett tid och rum (Eliasson, 2010 s 15; Larsen, 2009 s 81). En undersökning 
eller en observation bör gå att upprepas av samma eller olika forskare vid samma eller andra 
tidpunkter (Gilje & Grimen, 2007 s 22). För att säkerställa undersökningens reliabilitet har ett 
detaljerat observationsschema samt en genomtänkt intervjuguide framställts. Kvale & Brinkmann 
(2009, s 263 f) tar upp frågan om reliabilitet i intervjuer eftersom det finns en risk att den 
intervjuade ger olika svar till olika intervjuare men menar att för starkt fokus på reliabilitet kan 
ske på bekostnad av kreativitet. Ett annat sätt att öka trovärdigheten är att ta med citat 
(Kihlström, 2007 s 54).  

Med validitet menas om en undersökning verkligen mäter det som det var tänkt att den skulle 
mäta (Karlsson, 2007 s 249; Kihlström, 2007 s 231). En undersöknings validitet kan likställas med 
dess giltighet eller relevans, att de rätta frågorna ställts (Larsen, 2009 s 26). Kvale & Brinkmann 
(2009, s 268) menar att validitet är något man ägnar sig åt under hela forskningsprocessen 
eftersom man ständigt kontrollerar om resultaten är tillförlitliga, trovärdiga och rimliga. Både 
Eliasson (2010, s 16) och Larsen (2009, s 26) hävdar att förarbetet är mycket viktigt för att nå hög 
validitet. 

Validitet och reliabilitet är nära sammanknutna (Karlsson, 2007 s 251). Har man både god 
reliabilitet och validitet ökar undersökningens trovärdighet (Eliasson, 2010 s 14). Larsen (2009, s 
18) anser att både validiteten och reliabiliteten ökar genom metodtriangulering. Undersökningen 
innehåller både observationer och intervjuer vilket är en form av metodtriangulering.  

4.7 Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapsrådets fyra huvudkrav, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
samt nyttjandekravet (Björkdahl Ordell, 2007 s 26 f) har noga beaktats i denna studie. I 
informantbrevet (Bilaga 3) som skickades ut informerades om studiens syfte. Vidare gavs 
information om att det enbart är studenten, dennes handledare samt examinatorn som kommer 
att ta del av materialet. Data kommer att kodas så att anonymitet garanteras. Det inspelade 
materialet samt anteckningar från observationerna kommer att förstöras så snart uppsatsen är 
godkänd. I informantbrevet skrevs att deltagandet i undersökningen är helt frivilligt vilket också 
informerades om i början av varje intervju. Likaså informerades om att informanterna när som 
helst kan avbryta deltagandet utan närmare motivering. De intervjuade erbjuds också att ta del av 
den färdiga uppsatsen. Ingen elev studerades enskilt under observationerna utan de betraktades 
enbart som grupp och observatörens fokus låg hela tiden på användningen av den interaktiva 
skrivtavlan. Ett informationsbrev till föräldrar förbereddes men efter samråd med handledaren 
samt det faktum att ingen av lärarna bedömde att det behövde skickas ut användes det aldrig.   
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5 Resultat 

I det här kapitlet beskrivs inledningsvis kortfattat de lärare som medverkat samt de klassrum där 
observationer skett. Resultatet struktureras sedan upp i två huvuddelar. Den första delen 
behandlar konkreta exempel på hur skrivtavlan används i undervisning Den andra delen redogör 
för vilka ramfaktorer som lärarna upplever att påverkar användandet av skrivtavlan och därmed 
elevernas lärande. 

I den empiriska undersökningen har totalt sex lärare deltagit. Dessa lärare undervisar inom 
årskurs 1 till 5. Den lärare som arbetat kortast tid som lärare har jobbat i ungefär tre år och den 
som har längst erfarenhet har jobbat i tjugo år. Fem av de sex intervjuade har behörighet där de 
undervisar och den sjätte väntar på sin lärarlegitimation. De flesta av lärarna har arbetat med den 
interaktiva skrivtavlan i ungefär tre år. Den lärare som arbetat kortast tid med skrivtavlan har 
använt den i lite mer än en termin. I alla klassrum som besökts är den interaktiva skrivtavlan 
placerad längst fram i klassrummet, till vänster om whiteboardtavlan. I närheten av skrivtavlan är 
lärarens dator och en dokumentkamera placerad. I de flesta klassrum sitter eleverna på rader, 
antingen en och en eller i par, vända framåt. En möblering i hästskoformation och en möblering 
med elever i smågrupper om fyra har också noterats. De flesta klassrum är möblerade med 
bänkar och övriga med mindre bord. 

5.1 Konkreta exempel på hur och till vad den interaktiva skrivtavlan används 

Utifrån de lektioner som observerats och det lärarna har berättat om i intervjuerna har ett flertal 
olika sätt att använda den interaktiva skrivtavlan identifierats. Nedan redovisas vilken användning 
som iakttagits samt vilket matematiskt område som berörts. Resultatet kategoriseras utifrån 
forskningsbakgrunden och delas in i lärarens användning, elevernas interaktion och till sist 
redogörs för vilka matematiska områden och förmågor där lärarna anser att skrivtavlan kommer 
till användning.  

5.1.1 Skrivtavlan som ett verktyg för läraren 

I mångt och mycket används den interaktiva skrivtavlan som ett demonstrationsverktyg av 
lärarna. Ett av de vanligaste momenten är att läraren tar hjälp av skrivtavlan för att ha genomgång 
med eleverna. Detta sker till exempel när ett nytt arbetsområde i matematik introduceras eller när 
ett matematiskt innehåll ska repeteras. Under en introduktion använder sig läraren av inskannade 
bilder från läromedlet i matematik för att föra en diskussion med eleverna. Med de pennor som 
hör till skrivtavlan skriver läraren, efter att eleverna svarat på uppgiften, direkt på skärmen så att 
det ser ut som att det skrivits i läroboken. Samma lärare berättar: 

Man kan ju också skriva på datorn så att det kommer upp på skrivtavlan (Lärare 5). 

Lärarna använder sig ofta av dokumentkameran. Den används bland annat för att visa eleverna 
hur de ska gå till väga. Exempelvis placerades en surfplatta under dokumentkameran för att guida 
eleverna till rätt app. En annan lärare menar att dokumentkameran används mest som en 
overheadapparat. Läraren kan även lägga en uppgift i matematik under kameran och lösa den för 
att demonstrera för eleverna hur de ska göra. Vid problemlösning låter en lärare texten ligga 
synlig under dokumentkameran som en påminnelse för eleverna:  

När jag öppnar läroboken och visar så ser de direkt vilken sida och de behöver inte 
bli frustrerade över att de inte hänger med, så det är jättebra (Lärare 6). 

Vid en genomgång är lektionsinnehållet förberett på lärarens dator och visas för eleverna 
på skrivtavlans skärm. Läraren använder sig av en ”rullgardin” för att inte allt innehåll ska 
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visas på en gång. En annan typ av genomgång iakttas när en annan läraren med hjälp av 
eleverna demonstrerar hur en sorteringsövning på den interaktiva skrivtavlan går till. Ett 
antal decimaltal visas på skärmen och dessa ska eleverna storlekssortera från det minsta till 
det största. Detta görs genom att klicka på ett tal och dra det till rätt plats:  

Det är ju liksom smart för då får du upp det och eleverna ser (Lärare 4). 

Flertalet lärare berättar att de brukar använda skrivtavlan till att visa film och TV-program. 
Anledningen till att skrivtavlan ofta används på det här sättet menar lärarna är att det är enkelt 
och man slipper hålla på med att koppla en massa sladdar eller rulla in en TV. Dessutom ser alla 
elever bra eftersom skärmen är stor: 

Det är ju väldigt smidigt att bara kunna dra igång den för att visa filmer (Lärare 2). 

Samtliga lärare använder den interaktiva skrivtavlan vid genomgångar och repetition av 
matematik. Dokumentkameran används flitigt av alla och på tavlan visas filmer och TV-program. 
Skrivtavlan används även till att söka på internet av några lärare. För några är skrivtavlan ett 
oumbärligt verktyg i undervisningen och de lärarna hittar fler och fler användningsområden desto 
mer de lär sig hantera den. Andra tycker att den fungerar som ett bra komplement till övrig 
utrustning, exempelvis whiteboardtavlan, men de tycker inte att den får ta överhanden. En lärare 
säger att det skulle räcka med en projektor eftersom skrivtavlans inbyggda funktioner sällan 
används i undervisningen: ”Jag har inte blivit så där jätte frälst i skrivtavlan.” (Lärare 5). 
Sammanfattningsvis använder samtliga lärare i studien den interaktiva skrivtavlan och flertalet 
upplever den som ett användbart verktyg i undervisningen. 

5.1.2 Elevers interaktion med skrivtavlan 

Ett sätt som elever använder den interaktiva skrivtavlan på är att de en i taget får komma fram till 
tavlan och lösa en matematikuppgift. I ett fall handlar det om klockan och eleverna ska genom att 
klicka välja rätt svarsalternativ. Ett annat exempel handlar om taluppfattning och där sorterar 
eleverna udda och jämna tal genom att klicka och dra, de skriver nästkommande tal i en talföljd 
med fingret och de väljer ett tal som är dubbelt så stort som ett annat genom att klicka. En lärare 
säger: 

Bara man slår på den så blir de lite mer vakna (Lärare 2). 

Under ett lektionspass arbetar eleverna med surfplattor i kombination med den interaktiva 
skrivtavlan. De gör något som kallas kahoot. Kahoot.it är en internetsida som läraren använder 
för att skapa en matematiklektion som handlar om addition och subtraktion. När lektionen startar 
delas en surfplatta ut till varje elev. Eleverna kopplar upp sig mot skrivtavlan och loggar in. 
Läraren styr skrivtavlan via sin dator. Det syns på skärmen hur många som loggat in och när alla 
är färdiga startar ”kahooten”. Den består av 25 frågor som eleverna har max en minut på sig att 
svara på varje fråga. På skärmen syns hur många som svarat och när läraren ser att alla svarat 
visas rätt svar. Efter varje fråga visas också en tabell över de fem elever som svarat rätt och varit 
snabbast. Övriga elevers resultat visas inte. Därefter klickar läraren fram nästa fråga. Läraren 
berättar att:  

Det är ju bra att använda olika sätt… så att de både får se och höra, och inte bara 
mig som pratar hela tiden (Lärare 1). 

I ett klassrum bedrivs undervisningen i ett stationssystem bestående av tre stationer där den 
interaktiva skrivtavlan utgör en station. Den andra stationen består av arbete med surfplattor och 
den tredje innebär arbete i läromedlet. Eleverna arbetar i par framme vid tavlan. Den första 
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uppgiften består av att eleverna ska resonera sig fram till hur decimaltalen ska sorteras för att stå i 
storleksordning. Uppgift nummer två går ut på att para ihop bråk och decimaltal. Även här 
resonerar eleverna med varandra för att komma fram till rätt lösning. I båda övningarna använder 
eleverna händerna genom att klicka och dra på skärmen. Under lektionen ska alla elever hinna 
med alla tre stationer. Läraren kommenterar arbetet med skrivtavlan: 

Just det att de får gå fram och flytta eller klicka, de är lite mer med då (Lärare 3). 

Mot slutet av en annan lektion får de elever som vill redovisa sin problemlösningsuppgift i 
matematik. Eleverna använder dokumentkameran för att visa sina lösningsförslag och samtidigt 
som de pekar talar de om hur de tänkt. Eleverna som redovisar verkar vana vid att hantera 
dokumentkameran. Läraren berättar:  

De anammar den ju direkt och de kan och förstår direkt hur det går till (Lärare 6). 

Lärarna berättar att eleverna ibland använder skrivtavlan för att träna på matematikuppgifter och 
att de flesta tycker om att använda skrivtavlan. Användandet är styrt av lärarna. 

…men inte så att de får härja fritt utan då har jag bestämt vad de ska göra (Lärare 1). 

I fem av de sex observationer som gjorts använder eleverna på något sätt skrivtavlan. I fyra av 
dessa fall använder de tavlan med hjälp av händerna och i ett fall används surfplattor som 
kopplas upp mot skrivtavlan. Eleverna använder skrivtavlan för att lösa uppgifter i matematik, 
dels genom att gå fram och klicka på tavlan och dels genom att uppgifter visas med hjälp av 
dokumentkameran. Via surfplattor kan eleverna interagera med skrivtavlan. Skrivtavlan används 
också av eleverna för olika typer av redovisningar. Bland annat beskrivs att de yngre eleverna 
använder dokumentkameran och de äldre eleverna arbetar i Powerpoint och sedan använder 
skrivtavlan för att visa upp sitt arbete och delge klasskamraterna. Enligt de flesta av lärarna är det 
ett populärt inslag att visa upp sina arbeten och redovisa med hjälp av skrivtavlan. En lärare 
berättar att filmer som eleverna själva gjort visas på tavlan. En annan lärare berättar att det var 
mest i början som eleverna ville använda skrivtavlan och att det nu sker mer sällan. Allt 
användande är styrt av lärarna och den här studien visar att elevernas användning varierar utifrån 
hur lärarna lägger upp sin undervisning. 

5.1.3 Matematiskt innehåll och förmågorna i matematik 

Under de lektioner som observerats har olika matematiskt innehåll presenterats. Följande 
matematiska områden har betraktats: bråk, tid och klockan, avrundning och matematiska begrepp 
rörande addition och subtraktion, storleksordning av decimaltal, problemlösning samt 
taluppfattning, däribland udda och jämna tal samt talföljder. Inom samtliga områden har den 
interaktiva skrivtavlan använts. 

Flera av lärarna berättar att skrivtavlan framförallt är användbar inom geometri, bland annat när 
man arbetar med vinklar och grader och geometriska figurer. Bråk är ett annat område som 
nämns av några. Även statistik och att göra diagram ges som exempel av ett par av lärarna som 
områden där skrivtavlan är särskilt användbar. 

De förmågor som framkommit och som eleverna tränar på när skrivtavlan används är framförallt 
förmågan att föra och följa matematiska resonemang. Även förmågan att välja och använda 
lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter förekommer, 
bland annat när eleverna går fram till tavlan och arbetar med uppgifter i matematik.   
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5.2 Faktorer som påverkar användningen av skrivtavlan 

Fem olika faktorer har identifierats som ramfaktorer. De här ramfaktorerna upplevs av lärarna 
som möjligheter samt hinder till användningen av skrivtavlan. Följande faktorer har 
utkristalliserats: 

 skrivtavlans unika egenskaper  

 ”Det får igång eleverna” 

 lärarens tid  

 lärarens kunskap om verktyget 

 tekniska problem 

Skrivtavlans unika egenskaper och ”det som får igång eleverna” ses av lärarna som faktorer som 
skapar möjligheter till användning av skrivtavlan medan lärarens kunskap om verktyget och 
tekniska problem upplevs som hinder till användning. Tidsfaktorn upplevs på olika sätt och ses 
av de flesta som ett hinder men en lärare ser även tid som en möjlighet. 

5.2.1 Skrivtavlans unika egenskaper 

Funktionen som finns inbyggd i den interaktiva skrivtavlan, att kunna spara och plocka fram sparade 
dokument, är det som främst beskrivs när lärarna berättar hur de arbetar med skrivtavlan. 
Enkelheten i att spara och plocka fram dokument framhålls som en stor fördel av de flesta. En 
lärare berättar att en annan fördel är att man kan skriva ut det som man sparat på skrivtavlan för 
då kan de elever som behöver ett extra stöd för minnet få det:  

Fördelen är ju att man kan spara anteckningar från lektion till lektion för annars om 
man har matte och sen svenska och så två dagar senare har man matte igen, på en 
vanlig tavla kan man ju inte spara utan måste skriva upp allt man vill komma ihåg till 
nästa gång. Nu kan man ju bara ta upp det och fortsätta och eleverna känner ju också 
igen det (Lärare 1). 

En annan vanlig funktion är att använda dokumentkameran. Att dokumentkameran är ett så 
populärt inslag beror enligt lärarna på att det är lätt för eleverna att följa med i vad läraren gör, 
exempelvis vilken sida i läroboken eleverna ska slå upp. En lärare beskriver att dokumentkameran 
är ett bra hjälpmedel för elever med koncentrationssvårigheter då de slipper bli osäkra på vilken 
sida de ska slå upp och bli frustrerade över att de inte förstår. Dokumentkameran används även 
av eleverna när de till exempel ska genomföra redovisningar. Att visa film och TV-program är också 
ett vanligt användningsområde som beskrivs av flera av lärarna. Enkelheten i att visa film upplevs 
som en stor fördel av många. Att kunna använda den interaktiva skrivtavlan upplevs av en lärare 
som en fördel om skolan inte har konkret material så att det räcker till hela klassen: 

Man kan plocka och flytta och greja på tavlan. Det blir ju lite mer verkligt då än om 
man ska stå med ett papper och visa eller rita på whiteboardtavlan (Lärare 3). 

För att kunna visa mer exakta figurer och för att slippa rita på whiteboardtavlan används skrivtavlan. 
Om lektionen förberetts med hjälp av lärarens dator och sedan visas på skrivtavlans skärm kan 
fokus riktas på eleverna istället för att ägna tid åt att skriva och rita på whiteboardtavlan. Utifrån 
hur kreativ läraren är när lektioner förbereds kan materialet som presenteras innehålla både bilder, 
text, musik och film. En lärare menar att det kan vara ett väldigt kreativt inslag i undervisningen: 

Det blir lite coolt och lite action och full fart. Det händer saker (Lärare 6). 
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Internetsidan smartklubben.se nämns av lärarna som ett användbart verktyg och en 
inspirationskälla. Flera lärare nämner också att en del material finns att hämta på en annan sida på 
internet, lektion.se. En del av skrivtavlorna är utrustade med särskilda program som behandlar 
bland annat vinklar, formler och uträkningar. En lärare berättar att det finns en timer som läraren 
kan ställa in så att den avger en signal när en viss tid gått, till exempel när det är dags att byta från 
ett moment till ett annat.  

Det finns något som heter smartklubben och där finns en massa bra lektioner som 
man kan använda (Lärare 5).  

Det som gör skrivtavlan unik är bland annat möjligheten att på ett enkelt sätt spara och plocka 
fram sparade dokument. Med hjälp av dokumentkameran kan uppgifter, lärobokssidor och annat 
material enkelt visas. Eftersom skrivtavlan är kopplad till internet kan man snabbt visa bilder, 
filmer och TV-program. En del av tavlorna har särskilda program för matematik inbyggda där det 
bland annat är enkelt att visa exakta figurer. 

5.2.2 ”Det får igång eleverna” 

Den variation som den interaktiva skrivtavlan ger gör att eleverna blir mer intresserade och är 
mer vakna och engagerade i vad som sker i klassrummet. Eleverna tycker det är kul att göra något 
annat och inte bara jobba i böckerna. 

En lärare upplever att skrivtavlan öppnar upp för kommunikation i klassrummet medan en annan 
lärare tycker att kommunikation och diskussion kan ske lika bra vare sig skrivtavlan används eller 
inte. Det är populärt hos eleverna att komma fram och visa och redovisa med hjälp av 
skrivtavlan. Eleverna anammar snabbt tavlan och använder den gärna i presentationer. Även de 
yngre eleverna är duktiga på att behärska tekniken. 

Det kan underlätta för elever med koncentrationssvårigheter att använda dokumentkameran för 
att visa var och i vilken bok eleverna ska titta. Upplevelsen är att eleverna blir mindre osäkra och 
inte behöver ställa frågor kring vilken sida de ska titta på eftersom det syns tydligt på skrivtavlans 
stora skärm. Elevernas fokus hamnar där framme på tavlan och lärarna menar att eleverna blir 
mer delaktiga: 

Fokus är där framme på den stora bilden (Lärare 6). 

Flera av lärarna beskriver att eleverna gillar att använda skrivtavlan, till exempel att klicka och dra 
när de löser uppgifter i matematik. En lärare menar att del elever upplever att det är jobbigt att 
beskriva sina tankegångar i matematik men när de får använda skrivtavlan istället för att skriva 
ner hur de tänker går det lättare. Ett par av lärarna säger sig dock inte ha upplevt att skrivtavlan 
skulle vara särskilt speciell för eleverna utan snarare ett naturligt inslag: 

Dagens barn är nog ganska tekniska. Jag tror inte att de tycker att det är en sån 
revolution (Lärare 1). 

Som framgått av lärarnas berättelser är eleverna positiva till skrivtavlan och mer engagerade när 
den används i undervisningen. Tavlan kan bidra till att elever lättare kan fokusera och eleverna 
tycker om att använda den. Eleverna behärskar tekniken och kanske är digitala verktyg helt 
naturliga för dagens barn. 

5.2.3 Lärarens tid och kunskaper om verktyget 

Utbildning och tid är faktorer som är intimt sammankopplade och redovisas därmed under 
samma rubrik. 
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 De flesta lärare ser tid som ett hinder. De önskar att de hade mer tid för att fördjupa sina 
kunskaper om hur de kan använda skrivtavlan. De flesta lärare berättar att de vill och behöver 
lära sig mer om den interaktiva skrivtavlan: 

Jag skulle behöva mer tid till att förkovra mig (Lärare 4). 

Vissa tycker att de skulle kunna lära sig en hel del själva om de hade tiden till det medan andra vill 
ha utbildning. I första hand är det tid som krävs för att lärarna ska kunna fördjupa sina 
kunskaper. En lärare menar att utbildningarna de fått varit bra. Den lärare som arbetat kortast tid 
och dessutom använt skrivtavlan kortast tid (drygt en termin) är den som tydligast uttrycker 
osäkerhet kring användandet av verktyget men samtidigt vill lära sig mer och ser möjligheter till 
användning på flera sätt som inte görs idag: 

Jag känner att det kräver lite tid, tid som jag inte riktigt har (Lärare 2). 

Att tillverka egna lektioner och skapa eget material är konkreta exempel på vad lärarna vill lära sig 
mer om:  

Ja jag skulle ju vilja att jag gjorde mer eget… men det gäller att man sätter sig in i hur 
man gör (Lärare 3). 

En annan aspekt på tid är att om elevgruppen är stor tar det mycket av lektionstiden i anspråk om 
alla elever ska använda skrivtavlan under samma lektion. En positiv aspekt på tid som lyfts fram 
är att då skrivtavlan används i ett stationssystem i undervisningen skapar den mer tid åt läraren 
under matematiklektionen för att hjälpa enskilda elever:  

…så jag hann med de som jobbade i boken kände jag (Lärare 3). 

Utifrån vad lärarna berättar så upplever de en brist på framförallt tid men också kunskap för att 
behärska skrivtavlan på fler sätt än vad de redan gör. En lärare upplever att skrivtavlan frigjort tid 
så att enskilda elever kan få mer av lärarens tid under matematiklektionen. 

5.2.4 Tekniska problem 

Kalibrering av skrivtavlan är det tekniska problem som främst tas upp av lärarna. En lärare 
beskriver att det också kan vara problem att flytta runt mellan olika klassrum då skrivtavlorna är 
kopplade på olika sätt.  

Det är inte säkert att det fungerar när du kommer till nästa klassrum (Lärare 4). 

En annan lärare upplever att det blir klumpig skrift av pennorna man skriver på skärmen med 
och om inte tavlan kalibrerats kan det bli så att skriften inte hamnar där man skriver utan den 
”drar” åt något håll. Skrivtavlan måste också kalibreras om lärarens dator flyttas mellan olika 
tavlor:  

Skrivtavlan behöver alltså kalibreras av olika orsaker. En lärare upplever ett hinder av mer teknisk 
karaktär då det på vissa tavlor blir en skugga på skärmen av kroppen när man står och skriver 
vilket gör att man måste stå vid sidan av tavlan när man skriver. Detta tros bero på projektorn då 
den inte är lika på alla tavlor. Skärmen upplevs av en lärare som för liten att skriva på, den ger för 
lite utrymme för skrift. Flera lärare nämner att placeringen av skrivtavlan kan vara svår då den 
ibland tar plats från whiteboardtavlan. Den måste också placeras på lagom höjd så att både lärare 
och elever kan använda den. Sammanfattningsvis upplever de flesta lärare i studien att de tekniska 
bekymren med skrivtavlorna är små. 
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6 Diskussion 

I kapitlet diskuteras studiens metod och resultat. Metoddiskussionen tar upp studiens validitet 
och reliabilitet och i resultatdiskussionen ställs resultatet mot bakgrunden. 

6.1 Metoddiskussion 

Styrkor och brister i metoden lyfts fram och diskuteras med avseende på val av metoder, urval av 
informanter samt reliabilitet och validitet. 

Val av metoder 
En styrka i studien är att metodtriangulering tillämpats. Triangulering innebär att två eller flera 
olika metoder använts (Trost, 2010 s 34). I det här fallet har observation följt av intervju 
tillämpats. Att använda observation som redskap kan ifrågasättas då observatörens egna intressen 
och värderingar påverkar hur det som observeras uppfattas. Det är viktigt att vara medveten om 
detta och försöka att se ”bortom det för givet tagna” (Kihlström, 2007, s 34). Under insamlingen 
av empirin beaktades detta faktum noga vilket därmed inte bör ses som en svaghet i studien. 
Observatören bör, efter varje genomförd observation, reflektera över vad som betraktats 
(Kihlström 2007, s 37). Detta har gjorts vilket ses som en styrka i studien. 

Då observation föregick intervju valdes en halvstrukturerad intervju en svag struktur. Detta kan 
vara en svaghet i studien då inte alla informanter får exakt samma frågor och därför kommer 
även svaren att variera. Till intervjun bör någon form av manus skrivas. För en halvstrukturerad 
intervju passar en intervjuguide som består av en översikt över vad intervjun ska behandla samt 
förslag till frågeställningar (Kvale & Brinkmann, 2009 s 146). Det är en styrka i studien att en 
intervjuguide skapats som möjliggjorde att frågorna kunde ställas utefter informanternas svar. 
Intervjuguiden kan komma att behövas ändras och förbättras efter en eller ett par intervjuer när 
det visat sig hur den fungerat (Trost, 2010 s 72). Att detta gjordes är också en styrka i studien. 
Frågorna som ställs under en intervju bör vara på den intervjuades vardagsspråk (Kvale & 
Brinkman, 2009 s 147). Det är en styrka i studien att intervjuerna liknade samtal då detta gjorde 
att lärarna delade med sig av sina erfarenheter. En svaghet i intervjuerna är dock hur frågorna 
kring förmågorna i matematik ställdes då intervjuaren inte fick så utförliga svar som denne 
hoppats på. Detta kan bero på att inte lärarna inte fick tillgång till förmågorna i skrift inför eller 
under intervjuns gång. Detsamma gäller det centrala innehållet. Medvetenhet finns om att hur 
mycket information som ges innan en undersökning kan vara avgörande för resultatet. En 
svaghet i studien kan vara att ingen detaljerad information, till exempel förmågorna och det 
centrala innehållet i matematik, gavs innan intervjuerna. Detta kan även anses som en styrka då 
lärarnas svar förhoppningsvis ligger närmare hur de arbetar och inte hur de önskar att de skulle 
arbeta. Att intervjuerna spelats in ses som en styrka i studien. En fördel med inspelning är att man 
inte behöver skriva ner något under intervjun utan kan rikta fokus på innehållet och det som sägs 
(Kvale & Brinkmann, 2009 s 194; Trost, 2010 s 74).  

Urval av informanter 
Att studien genomförts på olika skolor ses som en styrka liksom att alla årskurser inom det valda 
spannet finns representerade. En svaghet i studien är att önskemålet om två klasser per skola inte 
kunde tillgodoses. Beslutet att vända sig till rektorer för att få namn på informanter kan ses som 
en svaghet då det låg helt i rektorernas händer att ge förslag på lärare. Förfrågan skickades ut till 
åtta lärare varav en avböjde och en inte svarade alls. Kriteriet att det skulle finnas en interaktiv 
skrivtavla i lärarens klassrum kan ses som en svaghet då det kan finnas lärare som undervisar i 
flera olika klassrum och därmed också använder en interaktiv skrivtavla. 
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Reliabilitet och validitet 
För att nå hög reliabilitet är det viktigt att vara noggrann. En annan forskare ska kunna följa 
undersökningen, göra samma tolkningar och nå samma resultat oavsett tid och rum (Eliasson, 
2010 s 15; Larsen, 2009 s 81). Eftersom det verktyg som studerats är av teknisk art kan det bli 
svårt att upprepa undersökningen om lång tid passerar då den digitala tekniken idag utvecklas 
snabbt. Detta är en svaghet i studien. För att säkerställa undersökningens reliabilitet har ett 
detaljerat observationsschema samt en genomtänkt intervjuguide framställts. Detta ses som en 
styrka. Kvale & Brinkmann (2009, s 263 f) tar upp frågan om reliabilitet i intervjuer eftersom det 
finns en risk att den intervjuade ger olika svar till olika intervjuare men menar att för starkt fokus 
på reliabilitet kan ske på bekostnad av kreativitet. I denna studie har samtliga intervjuer gjorts av 
samma person vilket ses som en styrka. Ett annat sätt att öka trovärdigheten är att ta med citat 
(Kihlström, 2007 s 54) vilket har gjorts och därmed är en styrka i resultatet. 

 En undersöknings validitet kan likställas med dess giltighet eller relevans, att de rätta frågorna 
ställts (Larsen, 2009 s 26). Att undersökningen är kvalitativ och att intervjuerna strukturerats som 
ett samtal kan ses både som en styrka och en svaghet. Styrkan ligger i att lärarnas svar styrt 
frågorna men samtidigt kan detta ses som en svaghet om informanten kommer för långt ifrån 
ämnet. 

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatet i denna studie visar att användandet av skrivtavlan till stor del beror på den enskilde 
läraren. Detta stämmer väl överens med resultatet av den tidigare genomförda litteraturstudien 
(Persson, 2014 s 17 f). De flesta lärare i studien är positivt inställda till skrivtavlan som verktyg 
och vill lära sig mer och använda skrivtavlan på fler sätt. Där inställningen till skrivtavlan inte är 
lika positiv uttrycks heller ingen önskan om mer kunskap eller fler användningsområden.  

Fördelar med den interaktiva skrivtavlan som lyfts fram av lärarna i studien är enkelheten att 
snabbt byta aktivitet. Många lärare nämner just funktionen med att spara och plocka fram sparade 
dokument som en stor fördel. Enkelheten i att visa film framhålls. Enligt lärarna i studien tycker 
eleverna om att klicka och dra på skärmen och studien bekräftar att eleverna använder händerna 
framme vid tavlan. Enkelheten i att spara och plocka fram sparade dokument samt att det är 
enkelt att snabbt byta aktivitet lyfts fram i tidigare forskning (Kent, 2006 s 24, 26) liksom att 
eleverna får använda händerna när de arbetar med skrivtavlan (Kennewell & Beauchamp, 2007 s 
238). 

Resultatet i studien visar att lärarna upplever att fokus riktas framåt mot skärmen och att eleverna 
”är mer med” när skrivtavlan används i undervisningen. Detta stämmer väl mot tidigare resultat. 
Bland annat uppmärksamhet och uthållighet gynnas och fokus riktas på uppgiften när skrivtavlan 
används (Kennewell & Beauchamp, 2007 s 230) Ett större engagemang och intresse upplevs när 
skrivtavlan integreras i undervisningen (Mildenhall m.fl., 2008 s 12).  

I denna studie framkommer att skrivtavlan används för introduktion av matematiska områden 
samt vid repetition. Skrivtavlan används när elever ska redovisa sina arbeten. Tavlan används 
också för att lösa uppgifter i matematik, till exempel inom taluppfattning. Även detta 
överensstämmer med tidigare forskning. I matematik används skrivtavlan till att introducera ett 
arbetsområde i matematik (Linder, 2012 s 28,) för elevers redovisningar (ibid s 27, 32) samt för 
repetition (Kennewell & Beauchamp, 2007 s 234). 

I den tidigare litteraturstudien betonas att 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). Med tanke på att möbleringen i de flesta klassrum där observationerna ägt rum inte inbjuder 
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till interaktion och diskussion mellan elever så bekräftar inte den här studien att skrivtavlan bidrar 
till interaktion elever emellan. Däremot interagerar eleverna med själva skrivtavlan, antingen 
genom att de är framme vid tavlan eller genom att de kopplar upp sig mot skrivtavlan via 
surfplattor. 

I den här studien har ramfaktorer som av lärarna upplevs som hinder för användandet av 
skrivtavlan identifierats. I forskningen som ligger till grund för den tidigare litteraturstudien 
presenteras inga hinder utan enbart positiva aspekter skrivs fram. Det gör resultatet av den här 
studien intressant. De ramfaktorer som upplevs som hinder är tid, kunskap och tekniska 
problem. Även ramfaktorer som upplevs som möjligheter till användning av skrivtavlan har 
identifierats och de stämmer väl överrens med forskningsbakgrunden. Skrivtavlans unika 
egenskaper samt gynnandet av elevers fokus och engagemang är faktorer som lyfts fram både i 
den tidigare litteraturstudien och i resultatet av denna studie. 

6.3 Egna reflektioner samt förslag på vidare forskning 

Användandet av skrivtavlan som ett demonstrationsverktyg för läraren dominerar och en 
fundering som väckts under arbetets gång är om surfplattorna tagit över som digitalt verktyg för 
interaktion. Surfplattorna finns i klassuppsättningar på de skolor som besökts och därmed blir de 
tillgängliga för alla samtidigt. Noterats har också att surfplattorna fungerar utmärkt i kombination 
med skrivtavlan. 

En slutsats man kan dra av studien är att det i mångt och mycket är upp till den enskilda läraren 
vad skrivtavlan används till och hur mycket. Samtidigt är det svårt att sätta fingret på om och i så 
fall hur förmågorna i matematik gynnas av att skrivtavlan används. Detta också i en tid då den 
tekniska utvecklingen går framåt med rasande fart på ett sätt som gör att digitala verktyg snabbt 
blir omoderna.  

Ett uppslag till vidare forskning för att undersöka hur elevers lärande påverkas av digitala verktyg 
vore att jämföra två referensgrupper över en längre tid. I den ena gruppen skulle digitala verktyg 
utgöra en betydande del av undervisningen och i den andra gruppen skulle sådana verktyg inte 
användas alls. Eftersom lärarens inställning är viktig så bör även den aspekten tas i beaktande i en 
sådan forskningsundersökning. 
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Bilaga 1. Observationsschema 

 
Datum:  
Tidpunkt:  
Lektionslängd:  
Åldersgrupp/klass:  
Matematiskt område: 

 
Miljön: 

 Var är den interaktiva skrivtavlan placerad? 

 Hur är eleverna placerade? 

 Hur är klassrummet möblerat/organiserat? 
 

Hur använder läraren skrivtavlan? 

 Som demonstrationsverktyg? 

 Används dokumentkameran? 

 Används anteckningsfunktionen? För hand? Via tangentbord? 

 Visas bilder? 

 Visas film? 

 Visas ljudklipp? 

 Plockas sparade dokument fram? 

 Används elevexempel? 

 Används lärarens egna exempel? Läroboksexempel? 

 Vilka program används? 
 

Hur använder eleverna skrivtavlan? 

 Skriver eleverna på tavlan? 

 Sorterar de med hjälp av tavlan? 

 Redovisar de arbeten med hjälp av tavlan? 

 Vilka program används? 
 

Interaktion: 

 Hur uppmuntras grupparbeten? 

 Hur uppmuntras diskussion mellan eleverna? 

 Får eleverna redovisa/förklara för varandra hur de tänkt? 
 

Intresse, motivation, engagemang och fokus: 

 Beskriv elevernas intresse, motivation, engagemang och fokus. 
- Ger eleverna intryck av att vara intresserade och motiverade? Hur? 
- Visar eleverna att de är fokuserade? På vilka sätt? 
- Verkar eleverna engagerade? Hur syns det? 
- Är läraren engagerad? På vilket sätt? 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

Inledning 

Tacka så jättemycket för att läraren tar sig tid till intervjun! 
Informera om att deltagandet är frivilligt och att det är okej att avbryta när som helst. 
Påminn om att intervjun spelas in (enl. de etiska principerna). 
 

Bakgrundsfrågor: 

Jag är intresserad av hur den interaktiva skrivtavlan (I.S.) kan användas i 
matematikundervisning. 

 Hur länge har du arbetat som lärare? 

 Var och när gick du din utbildning? 

 Beskriv klassen du undervisat nu (antal, ålder, könsfördelning). 

 Hur länge har du haft I.S. i ditt klassrum/Hur länge har du arbetat med I.S? 

 Har ni I.S. i alla klassrum på skolan? 
 

När skrivtavlan använts under den observerade matematiklektionen: 

 

 Berätta hur du använder I.S. i matematikundervisningen. 
- Fördelar?  
- Nackdelar? 
- Hur upplever eleverna I.S.? 
- Vad tycker eleverna om I.S? 
- Hur använder eleverna I.S? 
- Är det något särskilt område inom matematik som du använder I.S. till? Vilket? 
- Hur påverkar I.S. utvecklingen av förmågorna? Speciellt för någon förmåga? Inte alls 

för andra?  
- Berätta lite om planeringen av den här lektionen. Vilka val gjorde du? Syfte? 

 

När skrivtavlan inte använts under den observerade matematiklektionen: 

 

 Berätta om när du använder I.S. i matematikundervisningen 
- Fördelar?  
- Nackdelar? 
- Hur upplever eleverna I.S.? 
- Vad tycker eleverna om I.S? 
- Hur kan använda eleverna I.S? 
- Under lektionen användes inte I.S. Berätta lite om planeringen av den här lektionen. 

Vilka val gjorde du? Syfte? 
- Är det något särskilt område inom matematik som du använder I.S. till? Vilket? 
- Hur påverkar I.S. utvecklingen av förmågorna? Speciellt för någon förmåga? Inte alls 

för andra?  
 
Tacka för att jag fick komma och fråga om det går bra att få återkomma om jag behöver få 
något förtydligat. Även läraren är välkommen att återkomma om denne har något att tillägga.
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Bilaga 3. Informantbrev 
X-stad, 2015-02-05 

 

Information om en studie av interaktiva skrivtavlor i matematikundervisningen 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Maria Persson och jag går nu sista terminen på Grundlärarprogrammet med 
inriktning F-3 vid Högskolan Dalarna. Jag skriver ett examensarbete inom matematikdidaktik 
och arbetet innehåller en undersökning. Syftet med undersökningen är att få kunskap om hur 
den interaktiva skrivtavlan (t.ex. Smartboard®) kan användas i matematikundervisningen.  
 
Undersökningen kommer att genomföras under vecka 7-9. Jag vill först delta under en 
matematiklektion för att observera vad som sker, och därefter genomföra en intervju med 
läraren. Förhoppningen är att minst sex lärare, på olika skolor och med undervisning i olika 
årskurser, ska delta i undersökningen. En förutsättning är att en interaktiv skrivtavla finns i 
klassrummet. 
 
Dina erfarenheter är ett mycket viktigt bidrag till undersökningen och jag tackar ödmjukast 
om du tar dig tid att ta emot mig. Du väljer vilken matematiklektion jag får delta i och tid för 
den efterföljande intervjun kommer vi överens om. Intervjun beräknas ta 30-45 minuter och 
kommer att spelas in för att inte viktig information ska missas eller missuppfattas. 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. 
Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. 
 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. Alla 
som deltar i undersökningen garanteras anonymitet vilket även innefattar skolans namn samt 
kommun. Det är enbart jag, min handledare, samt examinatorn vid Högskolan Dalarna som 
har tillgång till materialet. De inspelade intervjuerna samt anteckningar från observationerna 
förstörs så snart uppsatsen är godkänd. Du kommer självklart att få ta del av uppsatsen när 
den är färdig. 

 
Tack på förhand! 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Maria Persson 
 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 

Student: Maria Persson   Handledare: Maria Bjerneby Häll 

    Högskolan Dalarna 

h11maper@du.se   mbh@du.se 

xxx-xxxxxxx   023 – 77 82 74

mailto:h11maper@du.se
mailto:mbh@du.se
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Bilaga 4. Sammanställning av data från observationerna 

 A B C D E F 

Aktivitet 
 

Problemlösning 
med hjälp av en 
"tanketavla". 

Genomgång av 
bråk. 

Olika uppgifter 
om 
taluppfattning. 

Stationssystem 
med 3 stationer:  
1. matteboken  
2. surfplattor 
3. interaktiv 
skrivtavla 
 

1.Träna klockan 
(elevspel.se)  
2.Kängurumatte 
(problemlösning) 

Kahoot 

Demonstrationstavla 
för läraren 

Ja. Genomgång av 
tanketavlan med 
hjälp av 
dokumentkameran. 

Ja. Inskannade 
bilder visas. 
Läraren pekar 
och skriver på 
tavlan. 
 

Ja. Genomgång 
och presentation 
av uppgifter. 

Ja. Genomgång 
av hur övningen 
på skrivtavlan 
går till. 

Ja. 
Problemlösningstexterna 
visas med hjälp av 
dokumentkameran 

Nej. 

Eleverna interagerar 
med tavlan 

Ja. Några elever 
redovisar med 
hjälp av 
dokumentkameran. 

Nej. Ja. Svarar på 
uppgifter genom 
att klicka, dra 
och skriva. 
 

Ja. Under 
genomgången 
samt i par på 
station 3. 

Ja. I moment 1. 
Eleverna kommer fram 
och klickar på ett 
svarsalternativ. 

Ja. Via surfplattor. 

Tecken på 
motivation, intresse, 
engagemang, fokus 
etc. hos eleverna 

De flesta sitter 
tysta och lyssnar. 
Intensivt arbete 
med uppgiften. 
Övriga lyssnar när 
kamraterna 
redovisar. 

De sitter tysta, 
räcker upp 
handen, svarar 
på frågor. 

De räcker ivrigt 
upp händerna, 
visar att de vill 
svara. En svår 
uppgift leder till 
att många vill 
hjälpa till. 

De jobbar 
intensivt under 
hela lektionen. 
Alla hinner med 
samtliga 
stationer vilket 
visar på fokus. 
Pratet i 
klassrummet rör 
matematiken. 
 

De sitter tysta och följer 
det som sker. De är 
intresserade av vad 
eleven vid tavlan gör. 
De lyssnar till 
kamraterna när de 
förklarar i moment 2. 

Genom att de 
svarar snabbt. Alla 
svarar på alla 
frågor. 
Tävlingsmomentet 
verkar sporra. 
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Skrivtavlans 
placering 
 
 

Längst fram Längst fram Längst fram Längst fram Längst fram Längst fram 

Möblering av 
bänkar eller bord 

Bänkar utplacerade 
en och en. 

Bänkar vända 
framåt i rader. 

Bord utplacerade 
ett och ett. 

Bord placerade i 
smågrupper om 
4 elever. 

Bänkar vända framåt 
och in mot mitten i en 
hästskoformation. 
 

Bänkar vända 
framåt i rader. 

Årskurs 1 5 4 5 2 och 3 
 
 

4 

Antal elever 16 22 14 17 18 
 
 

22 

Matematiskt 
område 

Problemlösning Bråk Taluppfattning Decimaltal Tid, klockan Avrundning. 
Matematiska 
begrepp. 
 

Kombination med 
konkret material 
 

Ja Ja Nej Nej Nej Nej 

Total tid som 
skrivtavlan använts 
 

55/55 min 30/60 min 30/60 min 55/55 min 35/35 min 30/60 min 

 

 


