
Smartboard + Matematik = ? 
Förskollärares användning av Smartboard vid matematiskt 

lärande i förskoleklass 

Marie Järvi och Jessica Myhrberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barn- och ungdomsvetenskapliga insitutionen 

Examensarbete 15 hp, grundnivå 

Förskoledidaktik 

Lärarprogrammet, studiegång Barnskötare till förskollärare, 210 hp  

Vårterminen 2013 

Handledare: Gunnel Brolin 

English title: Smartboard + Mathematic = ? 

Preschool teachers use of Smartboard in Mathematic learning, in 

preschool (age 6 yrs)  



 

 

Smartboard + Matematik = ? 

Förskollärarens användning av Smartboard vid matematiskt lärande i 

förskoleklass 

Författare: Marie Järvi och Jessica Myhrberg 

Sammanfattning 

Syftet med vår studie var att undersöka hur sex förskollärare, uppdelat på två enheter använde sig av 

Smartboards vid matematiskt lärande. Tidigare studier har undersökt Smartboardens 

användningsområde i grundskolan. Vi var intresserade av att studera möjligheterna att använda 

Smartboard i verksamheter för yngre åldrar. Eftersom förskoleklassen ska fungera som en bro mellan 

skola och förskola kom vårt fokus att riktas mot hur Smartboards användes inom matematik och 

lärande i den verksamheten. Genom kvalitativa livsvärldsintervjuer som transkriberats till text har vi 

försökt att se hur förskollärarna beskriver sin verklighet utifrån våra frågeställningar kring användning 

av Smartboard. Detta har gjorts genom att vi har delat upp frågor och empirin inom tre olika teman: 1. 

Förhållningssätt, 2. Tid, planering och användning, samt 3. Lärande, material och program. Dessa 

teman användes sedan vid alla våra intervjutillfällen. I relation till studiens resultat har vi valt att utgå 

ifrån det sociokulturella perspektivet. Resultatet visade att materialet var för litet för att göra generella 

och övergripande antaganden. Studien visade att alla förskollärarna uttryckte att Smartboards kunde 

vara ett bra hjälpmedel vid matematiskt lärande. Vi kunde dock se att det fanns en osäkerhet och 

bristande kunskap kring tekniken. En annan kunskap vi utrönt i vår studie, som visat sig 

sammanstämma med tidigare forskning, var vikten av förskollärarnas förhållningssätt till matematik 

och lärande i samband med användning av ny teknik i form av Smartboard. Studien visade att 

förskollärarna har ett behov av kompetensutveckling samt tid för reflektion, diskussion och träning för 

att implementera ny teknik. 
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Inledning 

Palmer (2011:46-48) skriver i sin bok Hur blir man matematisk? om begreppet bodymind och menar 

att det är en sammansmältning av tanken och kroppen, vilket hjälper oss att se situationer ur ett annat 

perspektiv än det traditionella. I sin avhandling skriver hon vidare att många tycker att ämnet 

matematik är tråkigt och att elever tidigt tappar intresset. Dock menar hon att vi blir matematiska i 

olika sammanhang beroende på arrangemanget vid lärandetillfället (Palmer 2010:16). Under kursen i 

matematik samtalade vi om våra erfarenheter kring matematik. Vi kom i kontakt med Palmers begrepp 

bodymind och kände att det stämde överens med vårt sätt att se på lärande. Hur vi lär oss ser olika ut 

för varje individ och vi kände att begreppet bodymind kunde öppna upp för möjligheten att använda 

hela kroppen för att lära.  

Vid efterforskning i litteraturen hittade vi flera studier inom området lärande med sinne och kropp, 

oberoende av fakultet. Granath skriver om lusten som en hämningslös kraft i förhållande till lärande 

samt påtalar det kraftfält som uppstår i möten med andra människors entusiasm. Hon beskriver lusten 

som granne med leken och att genuint lärande inte går att förutse. Det oförutsägbara i lärandet 

innehåller subtila komponenter och förutsätter att man tänker, blir överraskad och upptäcker nytt i 

dialog och i interaktion med andra. Granath framhåller att lustfyllt lärande sker i samspel. Hon menar 

att lust hör ihop med sinnlighet som är kroppsligt. Vidare påpekar hon dock att man i västerländsk 

kultur och i skolan värdesätter självständighet och uppdelning mellan kropp och själ (Granath 2003:1-

4).  

Då vi har arbetat samtidigt som vi studerat har vi haft möjlighet att prova de tankar och idéer som vi 

löpande fått under utbildningen. Vi uppmärksammade att barnen arbetade mer transdisciplinärt dvs. 

ämnesövergripande och gjorde inte någon skillnad mellan kropp och tanke. Vi blev intresserade av hur 

man kan få en sammansmältning av kropp och sinne i det alltför ofta strikta ämnet matematik. Vår 

egen bild av matematik var att enskilt arbeta med uppgifter i en matematikbok medan undervisningen 

framför allt riktade sig till de elever som var ”medelduktiga”.  Denna metod skulle Boalder (2011:48, 

98-99) benämna som en passiv undervisningsmetod. Hon jämför därefter detta med de japanska 

skolornas synsätt, där det handlar om att lära eleverna att hjälpa varandra, då det handlar om att lära 

eleverna att hjälpa varandra vid samarbete. Detta interaktiva arbetssätt förespråkar även Åberg & Lenz 

Taguchi (2006:7) och menar att teori och praktik inte bara hör ihop utan är detsamma. Vi tolkar det 

som att även hennes erfarenheter visar på vikten av ett transdisciplinärt lärande, vilket kräver ett annat 

förhållningssätt dvs. en annan attityd samt syn- och arbetssätt hos pedagogerna. 

 

I vår kommun har det införskaffats interaktiva tavlor, så kallade Smartboards, på flertalet skolor under 

de senaste åren. Kommunens syfte har varit att på detta sätt utveckla och modernisera verksamheten 

samt satsa mer på tekniken. Det är dyra tekniska hjälpmedel, med avseende att stimulera till lärande på 

fler sätt än de traditionella. Vi har läst att förskoleklasserna arbetar både utifrån skolans och förskolans 

arbetssätt och metodik (Skolverket 2011). Det blev extra intressant för oss, som har arbetat inom dessa 

två verksamheter under studietiden, att studera hur de arbetade med Smartboard med både kropp och 

intellekt i förskoleklass inom matematik. Kanske kan Smartboards öka interaktiviteten och stimulera 

till lärandet på fler sätt än de traditionella? Denna fråga har legat till grund för många diskussioner och 

tankar under de senaste åren och nu även för vår studie.  
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Bakgrund 

Hörnstenarna som ligger till grund för vårt arbete handlar om: förskoleklass, matematik och 

Smartboard. Vi har även tagit upp kognition och perception som ligger till grund för hur vi tar till oss 

upplevelser, som vidare leder till lärande och kunskap. Vid fördjupning inom dessa områden är 

förskollärarens förhållningssätt (synsätt och attityd) till sitt arbete och barnens lärande viktigt. Vi 

kommer i texten att genomgående använda oss av benämningen Smartboard alternativt IWB 

(interactive whiteboard) beroende på vilken litteratur vi hänvisar till och vad aktuella författare har 

använt för uttryck i sina texter. Vi har valt att i bakgrundens första del ge en förklaring till arbetets 

hörnstenar, för att tydligt visa på den utveckling som skett. I bakgrundens andra del eller tidigare 

forskning redovisar vi avhandlingar och vetenskapliga artiklar. Avsikten är att på detta sätt tydliggöra 

de begrepp eller tematiska rubriker vi har valt att använda i både resultat, analys och diskussion. De 

rubriker vi har valt att ta med i uppsatsens bakgrund kommer att beröras i olika sammanhang i 

resultatet samt i vår analys och diskussion.  

Förskoleklass 
1998 infördes den nya skolformen förskoleklass. Syftet med skolformen var att sträva efter en ökad 

integration mellan förskola, grundskola och fritidshem, en övergång mellan förskola och skola. 

(Persson & Wiklund 2008:11). I Sverige är kommunen skyldiga att erbjuda alla barn en plats i 

förskoleklass det år de fyller sex år. Förskoleklassen är frivillig (Martin Korpi 2006:67). Genom att 

integrera 6-åringarna i skolan krävdes det nya arbetsformer och ett nytt pedagogiskt förhållningssätt, 

för att på så sätt få en kontinuitet i lärandet. Tanken var att förskolans och skolans arbetssätt och 

metodik skulle integreras, för att stimulera barns utveckling och lärande, samtidigt som 

förskoleklassens verksamhet skulle förbereda och främja barnens fortsatta utveckling. Tematiskt 

arbetssätt, barns utforskande, lek, skapande och omsorg är viktiga och självklara inslag i förskolans 

verksamhet och tanken var att dessa inslag skulle smitta av sig på grundskolans verksamhet. 

Förskolans verksamhet ska se till hela barnet och dess behov. Dock har rapporter visat att det istället 

skett en ”skolifiering” av förskoleklassens verksamhet med ämnesinriktad kunskapssyn och 

organisation av dagen i lektionsform. Det har visat sig att undervisningen i ämnen som t ex matematik 

inte skiljer sig så mycket ifrån skolans undervisningssätt. Förskollärare i förskoleklasserna uppmanas 

idag till att sätta sig in i både läroplanen för förskolan och grundskolan, för att på så sätt se likheter 

och skillnader. Genom att erhålla mer kunskap av de båda läroplanerna ökas förståelsen för 

verksamheterna och möjligheten att kombinera arbetssätt och metod. Det krävs att förskoleklassen ska 

följa grundskolans regelverk, samtidigt som de ska ha en mer nyanserad bild av varje barns lärande 

och utveckling utan fastställda normer och kunskapskrav. Det poängteras att de övergripande målen 

som förskoleklasserna ska följa i läroplanens andra del ligger nära förskolans mål, vilket bygger broar 

till förskoleverksamheten. Många forskare menar trots detta att det har blivit en stor skillnad mellan 

förskola och skola. (Persson & Wiklund 2008:11-12; Skolverket, 2011)  

 

Matematikens historia 
Matematiken som ämne har en flera tusen år lång historia och utvecklades ur såväl praktiska behov 

som utifrån människans utforskarlust och nyfikenhet. Den räknas som vår äldsta vetenskap. Redan ca 
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2000 f Kr utvecklade babylonierna ett talsystem som har legat till grund för vårt sätt att mäta tid. 

Utvecklingen och användandet har gått framåt i en allt mer intensivt takt (Emanuelsson 2006: 29, 31; 

Skolverket, 2011:62). Matematiken gjorde sitt intåg som akademisk disciplin redan på 1700-talet, men 

var då en maskulin konstruktion för de övre sociala skikten. Yrkesgrupper som använde sig av 

disciplinen matematik var läkare, forskare och lärare. Kvinnor ansågs sköra både mentalt och fysiskt 

och passade därför inte för att hålla på med matematik, ansåg man. De hade inte tillgång till högre 

studier då det kunde vara skadligt för hälsan. Det var sällsynt med kvinnliga matematiker (Palmer, 

2010:30). I Sverige fick vi vår första matematikplan för folkskolan 1878 och 1955 benämndes 

ämneskurser som räkning och geometri för matematik för första gången. Matematiken används 

numera inom vitt skilda områden. Emanuelsson (2006) menar att vi numera möter matematik överallt 

som till exempel i hemmet, naturen och konsten. Kunnandet i matematik innebär idag inte bara att 

utföra beräkningar utan även att skapa mönster, hantera och lösa problem, analysera begrepp etc. 

(Emanuelsson 2006: 29, 35).  

Matematisk verksamhet är en kreativ och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den sociala 

och tekniska utvecklingen. Ett av undervisningens syften är att bidra till ett utvecklat intresse och 

förmåga att använda ämnet i olika sammanhang. Problemlösning och matematiska begrepp är viktiga 

delar inom matematiken. Möjligheten att utveckla användarkunskaper i digitalteknik samt förmåga till 

logiskt argumentation och reflektion är andra viktiga utvecklingsområden som ingår i ämnet 

(Skolverket, 2011:62). Utveckling inom teknikens och matematikens läroprocesser har lett till stora 

förändringar. I dag kan vi med hjälp av en enkel miniräknare, för några tior, klara av att räkna stora tal 

inom division och multiplikation med liten risk att räkna fel. Algoritmer, som tidigare räknades ut och 

skrevs på papper efter papper, passar idag bättre i maskiner vilket frigör mänsklig energi till andra 

matematiska frågeställningar (Säljö, 2000:16). Matematik är ett prioriterat ämne i Sverige. 

Emanuelsson menar att barns möte med matematik påverkar det livslånga lärandet och poängterar att 

mötet med ämnet är väsentligt för vad barn får för förhållningssätt till matematik (Emanuelsson 

2006:43).  

Matematik i förskoleklass 
När det handlar om matematik specifikt i förskoleklass skriver Olsson tillsammans med Forsbäck, att 

det handlar om att skapa förutsättningar för förståelse av begrepp, meningsfullhet, matematikglädje 

och att ge barnen grundläggande hållbara kunskaper att bygga vidare på. De menar att man med bilder 

och aktiviteter i olika sammanhang, inklusive i barns vardag, kan inspirera till undersökande och 

samtal. Vidare beskriver de i Eldorado:matte. Lärarbok för förskoleklass, att barnen behöver arbeta 

med konkret och laborativt material. De föreslår att det kan vara en fördel att barnen har ett 

matematikhäfte att dokumentera i som komplement till de digitala arbetsbilderna som finns som 

grund. I materialet beskrivs vad kunskaperna som man arbetar med i förskoleklassen ska leda till. 

Pedagogerna hänvisas till att läsa förskolans läroplan samt Lgr 11 med det centrala innehållet för 

årskurs 1-3, för att kunna kombinera arbetssätten. Författarna menar att problemlösning är huvudmålet 

inom ämnet matematik, men att barnen med konkreta medel uppmuntras till att börja skriva formellt 

med ett matematiskt språk. Genom att synliggöra problem i vardagssituationer och låta barn lösa 

matematiska problem, kan de lära sig problemlösning i praktiken för att sedan dokumentera sitt 

lärande. Dokumentationen är därefter bearbetningsbar såväl för barnet som för pedagogen och kan 

ligga till grund för samtal, reflektion och förståelse (Olsson & Forsbäck 2009:5-9). 

 

Palmer (2011) påtalar vikten av att ordna lärandemiljöer med material som är spännande och 

intressanta, för att ge barn möjlighet att fördjupa sitt matematiska lärande i en tillåtande atmosfär. 
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Författaren använder begreppet bodymind och menar att det vid all form av lärande sker en fusion 

mellan kropp och tanke. Begreppet hjälper oss att planera matematiska lärandesituationer och se på 

situationer ur ett nytt perspektiv. Istället för att dela upp ämnen i t ex. matematik, musik och dans kan 

det ske ett transdiciplinärt lärande, dvs. överskridande lärande, där barnen lär sig dessa ämnen genom 

kroppen och tänkandet. Matematiska begrepp sammanfogas med lekaktiviteter, vilket ger situationer 

där barn exempelvis får ”matematikmusicera” (Palmer 2011:45-47). Även Lgr 11 påpekar att lek och 

skapande är väsentliga delar i det aktiva lärandet, där verksamheten ska erbjuda fysisk aktivitet såväl 

som undervisning under skoldagen (Skolverket 2011:9). 

 

Under senare år har fokus förskjutits från svar till förståelse. Idag betonas vikten av att barnen förstår 

och kan använda matematik och dess begrepp. Författarna menar att allt fortsatt lärande bygger på 

förskolans och förskoleklassens grund. Det handlar om att röra sig från konkret nivå mot en mer 

abstrakt matematisk nivå och att ha förståelsen med sig hela vägen samt att kunna ta hjälp av egna 

tankar som bygger på inre bilder. En viktig aspekt är att också förstå hur språk och matematik hör ihop 

(Olsson & Forsbäck 2009:19-20). 

Smartboardens införande som artefakt 
Säljö & Rydstedt (2008) beskriver en intressant egenskap som människan besitter, nämligen att 

omskapa sin omgivning genom att tillverka och använda fysiska redskap som benämns artefakter. 

Dessa är objekt med vissa egenskaper, skapade av tänkande varelser för ett ändamål. Att utifrån 

erfarenhet och kunnande skapa artefakter, är en egenskap som skiljer oss från andra varelser och 

erbjuder en möjlighet för lärande genom tänkande och kognitiva företeelser, i samspel med såväl 

människor och material (Rystedt & Säljö 2008:13-14).  Författarna skriver vidare att det inte är 

tekniken ensidigt som förändrar utan att det snarare är en växelverkan mellan redskap och verksamhet, 

där tekniken både påverkar och påverkas medan synen på informationsteknologin förändras över tid. 

Användandet har förskjutits från individ- till grupprelaterat lärande (Rystedt & Säljö 2008:125).  

Namnet SMART BoardTM interaktiv whiteboard, är varumärkesskyddat men för enkelhetens skull 

kommer vi benämna artefakten, den interaktiva tavlan för Smartboard. I vår studie använder alla de 

intervjuade förskollärarna den interaktiva tavlan även kallad IWB, interactive whiteboard, med nämnt 

varumärkesskydd, även om det finns andra liknande sorter. Världens första interaktiva tavla var just av 

märket SMART BoardTM interaktiv whiteboard och levererades år 1991 till University of Nevada. År 

1995 kom den första till Sverige. Smartboarden beskrivs som multifunktionell och kan ersätta allt ifrån 

overheadapparater till filmprojektorer. Denna artefakt kan ha alla funktioner som en dator har, 

inklusive möjlighet till allt som finns att tillgå på internet om uppkoppling finns, tillsammans med 

storbildsvisning och touchfunktion som ger interaktivitet (Robling & Westman 2009:4-17). Ett 

tillhörande program Notebook möjliggör funktionaliteten och förenklar användandet och författarna 

poängterar att skolan måste följa med i samhällsutvecklingen samt att tekniken och informationsflödet 

har kommit för att stanna.  Även med tanke på jämställdhet menar författarna att den interaktiva 

undervisningen lockar alla elever, utan att göra skillnad på kön. De vill också råda till att eleverna ska 

göras delaktiga i användandet av artefakten (Robling & Westman 2009:72-75).  

Förhållningssätt 
Johansson (2003) skriver att ett fenomenologiskt livsvärldsperspektiv utgår från barns intentioner och 

uttryck för mening och det som visar sig för barnen. Barns perspektiv utifrån detta synsätt utgår från 

en komplex erfarenhetsväv som grundas i deras livsvärld över tid, dvs. erfarenheter som sträcker sig 
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från dåtid till framtid, och som delas med andra i ett socialt samspel. Johansson beskriver vidare att 

pedagogers förhållningssätt till barn innefattas av sätt att tala till barn och om barn. Det handlar om 

strategiera för att söka förstå samt bemöta barns uttryck för mening. Det kan tolkas som olika synsätt 

på barn. Hon beskriver barn som medmänniskor. Hon menar att det i grunden handlar om pedagogers 

egna perspektiv och antaganden som leder vidare till att vi kan förstå andra och inta barns perspektiv, 

bemöta deras uttryck för mening samt göra deras röster hörda (Johansson 2003: 42, 43-44, 46). 

Irisdotter Aldenmyr & Hartman beskriver förhållningssätt som en förlängning till lärargruppernas 

skilda identiteter och dess yrkesetik med en formulerad principsamling och oskriven kod som delas i 

en kollegial, kommunikativ symbolisk yrkesgrupp. Hon menar att den professionella plattformen 

grundats genom att man tillägnat sig metoder för undervisning som vidareutvecklats. De inlärda 

undervisningsmetodiska systemen har varierat från en tid till en annan och lärarskickligheten började 

därför efterhand mer knytas till lärare som personer (Irisdotter, Aldenmyr & Hartman 2009:215-218). 

Lgr 11 fastställer att alla som arbetar i skolan ska utgå från ett respektfullt och demokratiskt 

förhållningssätt och att det är viktigt att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till miljöfrågor.  Det 

beskrivs även att skolan ska bidra till att eleverna skaffar sig ett förhållningssätt som främjar 

entreprenöriellt lärande (Skolverket 2011: 9-12). 

Tidigare forskning i relation till studien 
I England använder man interaktiva tavlor eller IWBs (interactive whiteboards) i stor utsträckning och 

flertalet studier har redovisat dess fördelar (Skolverket, 2008:5) Dock poängterar både Kennewell 

(2007:4-5) och Glover m.fl. att investeringen av IWBs i England gjorts genom statliga fonder och att 

forskningen oundvikligen sökt efter bevis av förbättringar i både lärande och undervisning (Glover, 

Miller, Averis & Door 2005:155). Vi har därför valt att använda forskning som både tar upp IWBs för- 

och nackdelar. Vi har även valt att markera med fetstil de begrepp som kan tänkas vara viktiga för att 

förstå arbetets resultat, analys och diskussionsdel. 

Holmes (2009:354-355, 363) har studerat matematiklärare, som undervisar elever i grundskolans 

yngre åldrar och som var vana användare av interaktiva tavlor (IWB). Studien visar att lektioner där 

IWBs endast används som ett multimedialt hjälpmedel, dvs. när datorn sammankopplar flera 

kommunikationsformer som bl. a. ljud och bild, får bäst betyg. Hon menar att det kan ses som att den 

svarta tavlan blivit uppgraderad. Lärarens engagemang har stor betydelse för IWBs 

användningsområde. En engagerad lärare använder sig av olika varianter av material, vågar gå ifrån 

planeringen för att återgå till sådant de hållit på med innan. Tydliga och visuella presentationer hjälper 

eleverna att vara delaktiga och aktiva under lektionerna. Holmes skriver att visualisering är en nyckel 

till att förstå matematik och att det är viktigt att öka tillgängligheten för visuella bilder inom ämnet. 

Vissa lärare anser att IWBs låter eleverna bli mer kreativa, vilket hjälper eleven att hålla sig 

motiverad, intresserad och fokuserad. Dock ser de en risk med att IWBs kan överanvändas och att 

mångfalden av lärosätt inte tillgodoses. 

Higgins m.fl. har gjort en granskning av litteratur och artiklar om IWBs, där han tittat på de fördelar 

respektive nackdelar som poängteras med dess användande. En vanlig fördel som framhålls är att 

eleverna blir mer motiverade, uppmärksamma och att deras lärandebeteende förbättras. Andra 

fördelar med IWBs är att det annorlunda lärosättet ger en högre hastighet, då det finns förberett 

material som går att spara och återanvända. Det finns även möjlighet till revisiter, dvs. återbesök av 

händelser. Övergångar från olika lektioner underlättas, det finns bättre forskningsmöjligheter, då 

information går att söka direkt på datorn både av barn och vuxna. Nackdelarna som framhålls med 

IWBs är att de är dyra och anses svåra att använda. Det krävs en hel del förkunskap. Det tar till en 

början längre tid att förbereda lektioner och tekniken kan krångla. Vissa elever i studien upplever 
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dessutom att tempot på lektionerna blir för högt och att presentationerna känns förvirrande. Higgins 

m.fl. menar att man inte sett några större förändringar på resultat på skolor som använder IWBs 

gentemot de som inte använder IWBs. De har dock sett att IWBs förändrar sättet att lära och 

motivationen hos både lärare och elever ökar. Vidare har de sett att fler studier behövs för att se hur 

ökad motivation kan översättas till ökad inlärning. Forskningslitteratur måste även visa i vilken 

riktning lärare behöver röra sig för att försäkra sig om att beprövade förändringar med IWBs kan 

översättas till liknande positiva förändringar i lärandet (Higgins, Beauchamp & Miller 2007: 215-216, 

220-221). 

Glover m.fl. har även de gjort en litteraturundersökning, för att påvisa IWBs frammarsch. De skriver 

att investeringarna i IWBs från början (i Storbritannien) gjordes pga. påtryckningar från regeringen, 

för att förbättra förståelsen och användandet av IKT (informations- och kommunikationsteknik). 

Regeringsfonder stod för en stor del av finansieringen, med förutsättningen att den skulle öka 

kompetensen och tillgodose en mångfald av lärstilar. Författarna påpekar att det finns en mängd 

litteratur med individuella kommentarer och upplevelser av IWB. De tar även upp att det krävs en 

förståelse för både hur hårdvaran och mjukvaran fungerar och att det har betydelse för resultatet. 

Glover m.fl. delar upp lärarna i tre olika grupper: missionärerna, de som är positiva och entusiastiska 

till IWB, trevarna, de som är positiva, men som inte kan tekniken och saknar självförtroende att 

använda IWB, samt ludditer, de som förstår tekniken, men som ser den som ett hot och vill behålla 

det traditionella. Författarna påpekar dock att det behövs fler studier för att se vilken inverkan IWBs 

har på lärandet. Författarna poängterar att lärarens attityd till IWBs har stor inverkan på förbättringar i 

lärsituationer och hur interaktivt material utforskas och nyttjas. Förhållandet mellan att förstå hur 

elever lär och hur individuella idéer kan bidra till kognitiv utveckling, är en viktig grund för lärarna 

vid inlärning och användning av ny teknik. Författarna menar att vi befinner oss i början av en teknisk 

och pedagogisk utveckling i användandet av IWBs. Viss forskning har visat att IWBs är användbar vid 

matematik-, fysik- och viss engelskundervisning, men man uppmanar till mer forskning (Glover et al. 

2005:155, 158, 165-166). 

Kennewell (2007) har gjort en studie där han har sammanställt reflektioner som uppkommit i samband 

med IWB-fenomenet i Storbritannien. Han tar upp att IWBs ska användas för att motivera elever till 

delaktighet, men menar att det ofta sker genom ”ytliga” aktiviteter där en i taget får utföra övningar av 

olika slag. Genom att istället engagera hela klassen och använda IWBs fulla potential, menar 

Kennewell, att läraren kan skapa nya former för interaktivitet. Kennewell tar bland annat upp IWBs 

roll som hjälpmedel vid genomförandet av en mer engagerad pedagogik, där fokus ligger på 

gemensam uppmärksamhet, aktivitet och kognition. Författaren skriver att ny forskning påtalar IWBs 

varierande möjligheter och han ger IWBs fyra olika roller. Det är rollen som: 

 Konsult – som ger information genom förberedda svar, för diskussioner eller planerade och 

oplanerade utforskningsmöjligheter.  

 Organisatör – som ger en stram struktur men som oförutsägbart resulterar i aktiviteter som 

spel, där lärare och elever kan diskutera strategier på lika villkor. 

 Hjälpmedel – som ger en lösare struktur för att kunna fokusera och konstruera aktiviteter som 

fyller i- och hitta parövningar, där lärare eller elever kan diskutera val och hjälpa dem som inte 

förstår aktiviteten. 

 Arkiv – som ger en möjlighet att spara och spela in elevernas idéer för revisit/återbesök, 

reflektion och revidering. 
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Kennewell menar att när IWBs intar dessa olika roller ses olikheterna som finns mellan IWBs och mer 

traditionella media som projektorer mm. Här ställer han dock frågan om hur lång tid det tar innan 

IWBs ställs i garderoben för nyare teknologisk utrustning (Kennewell, 2007:5, 7-8). 

Ny forskning talar för interaktion med materialet samt tydlig och omedelbar återkoppling från 

systemet, när det handlar om digitala läromedel och kunskapsutveckling. En specifik viktig funktion 

för lärande, utifrån digitala läromedel, handlar om återkopplingsloopar i form av anpassad feedback på 

elevernas svar och möjlighet till korrigeringar. Detta ger barnen möjlighet att påverka och upprätthålla 

intresset för sitt lärande (Sjödén 2013:14-15). Sjödén (2013) lyfter möjligheter att framställa kunskap 

och lärande på nya och varierande sätt, genom att identifiera digitala mervärden, dvs. vad datorn gör 

och hur barnet interagerar med datorn. Författaren inkluderar även social positionering i relation till 

olika kontexter och vetenskapliga lärmekanismer. För läraren handlar digitala mervärden om ett stöd i 

undervisningsuppgifterna, då tekniken tillför mer än enbart traditionell undervisning. Detta kan leda 

till att undervisningsprocesserna förändras. Sjödén menar att teknik och pedagogik hör ihop och att 

digitala mervärden skapas genom samverkan mellan representation, interaktion och social 

positionering tillsammans med aktiverade pedagogiska funktioner via läromedel. Sjödén refererar till 

Gärdenfors (2010) som framhåller att tekniken ska stimulera såväl inre motivation som kognition, 

likväl som bland annat interaktivitet, samarbete, återkoppling och metakognition (Sjödén 2013:8, 11, 

16-17). Han menar att lärspel kombinerar lek, undervisning och underhållning med ett särskilt syfte 

att skapa en positiv lärandeupplevelse. Ett lärspel i matematik kan exempelvis kombinera 

räkneövningar med kreativa problemlösningar med både simulering och vägledning. Sjödén menar att 

datorn fortfarande ses mer som en informationsmaskin, än som en aktiv komponent för bearbetning av 

kunskap med interaktivitet som pedagogisk funktion. Den väsentliga skillnaden mellan egenskaperna 

hos en traditionell lärobok och digitala läromedel, är att det sistnämnda innefattas av teknikens 

möjligheter att låta barnen interagera med materialet och bli besvarade med anpassad dynamisk och 

direkt återkoppling från systemet (Sjödén 2013:2-5). 

Kognition 
Kognition beskrivs i Bonniers svenska ordbok enligt följande: ”/…/organisationen av vår 

varseblivning som kunskap o. vetande, begreppsbildning o. behärskning av symboler/…/” 

(Malmström, Györki & Sjögren 1989:267). 

Klingberg (20011) skriver att han har sett en sammansmältning av kunskap från psykologi, 

neurovetenskap, pedagogik och informationsteknologi som ger upphov till en ny era för lärande. Han 

uppmanar pedagoger att ta till sig nyvunnen kunskap från den kognitiva neurovetenskapen. (Klingberg 

2011:171). Han har studerat hur hjärnans förmågor kan utvecklas bättre genom träning och skriver att 

man inte kan minnas någonting som inte har uppmärksammats. Det kan kanske vara grundbulten i 

själva lärandet? (Klingberg 2007:26).  

Kihlbom (2003) beskriver sin syn på barns utveckling. Han förklarar att hjärnan och psyket växer fram 

i ett samspel med omvärlden, att hjärnan skapar sig självt i en påverkan av barnets omvärld. Emotion, 

perception och kognition samspelar när det gäller den psykiska utvecklingen och inom den 

neurobiologiska forskningen har ett interaktionistiskt och samspelsorienterat synsätt vuxit sig starkare. 

Det talas enligt Kihlbom om den interaktiva och psykobiologiska affektregleringen mellan barn och 

vuxen (Kihlbom 2003:5-6, 10, 14-15). Sjödén skriver att det finns en lärstil i kognitiv mening, då man 

avser sätt att tolka och närma sig problemställningar samt ny information beroende eller oberoende av 

dess kontext. Detta har betydelse då digitala läromedel ska representera information. Han beskriver att 
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det finns olika typer av information som svarar mot lika många olika sätt att lära och förklara (Sjödén 

2013:12-13). 

Perception 
Perception översätts i Bonniers svenska ordbok med förnimmelse och varseblivning (Malmström et al. 

1989:401). Enligt Nationalencyklopedin beskrivs perception som den primära funktionen till hur vi 

människor håller oss informerade om viktiga aspekter i vår omgivning och hur vi relaterar oss till dem. 

Här beskrivs även olika former av perception såsom visuell, auditiv samt social, vilket har att göra 

med vilket sinne och i vilket sammanhang varseblivningen sker (NE 2010).  

 

Hur människan uppfattar och tar till sig matematik beskriver Klingberg med en karta som innehåller 

matematikområden, där olika matematiska faktorer bearbetas av olika delar av hjärnan. Arbetsminne 

och avkodning, samt lagring i långtidsminne kräver olika funktioner. Förmågan att jämföra tal styrs 

inte av samma del av hjärnan som utantillkunskapen att kunna multiplikationstabellen. Det 

förstnämnda hanteras av intraparietala cortex som en länk mellan det visuospatiala arbetsminnet och 

taluppfattningen. Det sistnämnda styrs av parietalcortex och frontalloben samt relateras till språket. Än 

så länge vet man inte så mycket om hur generna påverkar utvecklingen av hjärnan men det finns 

individuella variationer. I studier har forskare sett att storleken på olika områden i hjärnan skiljer och 

att det är genetiskt ärftligt.  I ett pedagogiskt perspektiv kan kartor som visar beståndsdelarna i 

matematikförståelse ge förklaringar och stöd på sikt (Klingberg 2011:81-83). 

Synligt lärande 
Hatties (2012) har i sin senaste undersökning visat på vikten av goda relationer mellan vuxna eller 

pedagoger och barn eller elever. Syftet med undersökningen har varit att skapa en modell som grundas 

på synlig undervisning dvs. synligt lärande. Ett ytterligare perspektiv har varit att utröna vilka 

påverkansfaktorer/indikatorer man kunnat finna för ett fortsatt utvecklingsarbete inom skolan. Synligt 

lärande handlar om kraften, skickligheten och engagemanget hos lärare som fokuserar på 

undervisningsinnehållet och på elevernas kognition. Det handlar också om de lärare som fokuserar på 

att utveckla tankesätt, resonemang och problemlösning gällande elevernas lärande och utveckling. Det 

handlar om att skapa förståelse för nytt, i relation till sådant som eleverna redan vet och har erfarenhet 

av. Återkoppling är ytterligare ett nyckelord i lärandeprocessen enligt Hatties resultatstudie. 

Framgångsrikt lärande bygger på samspelet mellan tydlighet och mål, ändamålsenliga 

undervisningsstrategier, återkoppling och ett förhållningssätt där man utgår från elevens perspektiv. 

Undervisningsstrategier med betydande effekter är strategier som bygger på förklaringar, bearbetning 

för uppgiftslösningar, repetition, ledtrådar, tydlighet, ömsesidighet, kommunikation och 

problemlösningsmetoder (Hattie 2012:33-38, 78-82).  

 

När det gäller Hatties studie kring läroplan och utvecklingsprogram visar studien starkare effekter till 

utveckling, när programmen stödjer kamratrelationer och sociala förmågor. Den allra viktigaste 

faktorn är lärarens genomförande, dvs. hur läraren genomför sina lektioner, i relation till elevens 

utveckling mot kursplanernas innehåll (Hattie 2012:62, 85).  

 

Olika influenser har påverkat skolvärden genom åren och Hattie skriver att det inte finns mycket som 

talar för att den övergripande undervisningskvaliteten har blivit bättre. Han menar att lärarnas 

bakomliggande förhållningssätt och attityder, tänkandet om undervisningen, är helt avgörande för 
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elevernas progression. Det handlar om att behålla elevernas intresse för sitt lärande i en gemenskap där 

respekt råder. Det är viktigt att känna till bakomliggande påverkansfaktorer och utvärdera 

konsekvenserna. Det handlar om att synliggöra undervisningen och bygga upp en kollektiv förmåga 

hos lärarna genom att ge lärandet ett högt värde. Hattie refererar till Levin (2008) som utgår från 

premissen att skolutvecklingens kärna bygger på metodförbättringar för undervisning och lärande samt 

ett lärarsamarbete. Det är enligt honom viktigt att lärarna arbetar tillsammans med gemensamma 

utvärderingar och har ett unisont utvecklingsfokus. Hattie poängterar vikten av att arbeta utifrån de 

påverkansfaktorer som har visat sig ge goda läranderesultat (Hattie 2012:198-200). 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att undersöka förskolelärares uppfattning om hur den interaktiva tavlan kan 

vara ett interaktivt verktyg vid matematiskt lärande. 

Frågeställningar: 

Vilket förhållningssätt ligger till grund för förskollärarnas arbete med den interaktiva tavlan för att 

främja barns delaktighet vid matematiskt lärande? 

Varför väljer förskollärarna att använda den interaktiva tavlan vid matematiskt lärande? 

Vilka hjälpmedel eller resurser används tillsammans med den interaktiva tavlan vid matematiskt 

lärande? 

Teoretiskt perspektiv 

Sociokulturellt perspektiv 
 

En av utgångspunkterna vid lärande och tänkande eller handlingar inom sociokulturellt perspektiv är 

intresset för hur individer och grupper får och använder fysiska och kognitiva resurser. Man ser hur 

interaktionen kollektivt och individuellt är i fokus. Säljö menar att människan är en biologisk varelse 

med både fysiska och mentala resurser. Dessa resurser benämner man inom sociokulturellt perspektiv 

som redskap eller verktyg, det kan vara både fysiska, språkliga och praktiska. Vi har en mängd 

begränsningar, som biologiska varelser, som att vi endast kan hålla en viss mängd information i 

minnet. Genom att samspela med andra använder vi våra begränsade egenskaper och förmågor, och 

skapar nya kunskaper (Säljö 2000:18-22). Utveckling och tänkande medieras (förmedlas) genom vår 

omgivning, kultur och dess intellektuella och fysiska redskap. Redskap eller artefakter kan vara både 

döda objekt och mänskliga insikter. I ett sociokulturellt perspektiv är kommunikation och 

språkanvändning centrala delar och länkar mellan barnet och omgivningen. Det är även genom 

kommunikation som barnen blir delaktiga och interagerar med omgivningen (Säljö 2000:80-81). 
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Vygotskij anses vara en av företrädarna för det sociokulturella perspektivet. Han menade att barns 

utveckling var beroende av den kultur som omgav barnet. Utvecklingen konstruerades i samspel med 

omgivningen och var således kulturspecifik. Han visade på hur samspelet mellan individen och dess 

utveckling också påverkade utvecklingen hos individen, precis som samspelet mellan individ och 

individ. Vygotskij såg även ett samband mellan yttre (samspel) och inre (mentala eller psykiska 

funktioner) verktyg. Han menade vidare att barnets utveckling först sker socialt och därefter 

individuellt. Han intresserade sig även för metakognition, vilket handlar om att vidga förståelsen och 

medvetenheten för hur barnen själva tänker vid exempelvis problemlösning. Vygotskij menade att 

utveckling och utbildning hör ihop och att de vuxna bör utmana barnen på lagom nivå. Han myntade 

begreppet proximal utveckling som syftar till att barnet når en viss utveckling självständigt, men kan 

utvecklas än mer i samspel med andra. Den proximala utvecklingszonen visar på de funktioner som 

ännu inte har mognat, men som är i en mognadsprocess. Han menade att ett barns mentala utveckling 

endast kan bestämmas genom att klarlägga barns aktuella utvecklingsnivå och den proximala 

utvecklingszonen. Följande mening sammanfattar Vygotskijs proximala utvecklingszon. Han menar 

att vad ett barn kan göra med hjälp idag, kan barnet göra själv imorgon. Det kan vara en färdighet som 

de håller på att lära sig. När barnet får stöd och vägledning, genom kommunikation, kan barnet tillslut 

interagera. Barnet går från ett yttre språk (samspel) till ett inre (tänkandet) Om barnet får fler 

utmaningar inom sitt utvecklingsområde sker tillslut en utveckling. Detta tar sitt uttryck genom att 

barnet har ett engagemang och intresse (Partanen 2007:19, 33, 49, 51-52; Hwang & Nilsson 2003:49-

50; Vygotskij, (1978) 1997:32-33). Även Säljö (2000:22-23) menar att det är genom kommunikation 

som utveckling eller resurser skapas, men det är även genom kommunikation som de förs vidare. Han 

menar att för att nå lärande i sociokulturellt perspektiv krävs det tre samverkande företeelser: 

utveckling och användning av intellektuella (inre) resurser, utveckling och användning av fysiska 

redskap eller verktyg samt kommunikation genom samspel. 

 

Vygotskij (1930) beskriver sina idéer om det allmänna tänkandet som förklaringar till hur vi tolkar och 

gestaltar vår föreställningsvärld. Som kunskapsprocess beskriver han i dialektiska termer om 

förhållandet mellan reproduktion och återskapande samt kreativitet och fantasi som en livsviktig 

funktion. Han menar att hjärnan är ett organ som både reproducerar tidigare erfarenheter och kreativt 

bearbetar och skapar nya situationer, vilket gör människan till en framtidsinriktad varelse när hen både 

förändrar nutid och skapar sin framtid. Vygotskij menar att de kreativa processerna som ligger till 

grund för barnens skapande är mycket viktiga för barnens allmänna utveckling, sett ur ett pedagogiskt 

perspektiv (Vygotskij 1930/1995: 9-17). Vygotskij menar att man måste uppmuntra barnet att arbeta 

med sådant som är intressant och som legat till grund för funderingar samt ge plats för sådant som 

lämpar sig allra bäst för barn såsom anteckningar och små berättelser (Vygotskij 1930/1995:55).  

Metod 

Vi har valt att intervjua sex förskollärare på två grundskoleenheter för att få en uppfattning av hur den 

interaktiva tavlan kan vara ett interaktivt verktyg vid matematiskt lärande i förskoleklass. Vi har valt 

att använda oss av den kvalitativa forskningsintervjun använts vid insamling av empirin och narrativ 

analysmetod vid analys av densamma. Repstad (2007) återger Engelstad (1985) som menar att 

kvalitativ forskning handlar om att skilja äpplen från päron. Vidare poängterar Repstad att i den 

kvalitativa forskningen växer kunskapen i takt med studiens fortgång och det som är intressant 
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framträder (Repstad 2007:28, 32). Den metodlitteratur som vi använt är Kvale (2009), Denscombe 

(2009) och Nylén (2005). 

Val av metod 
Kvale skriver att den kvalitativa forskningsintervjun söker efter att få en djupare förståelse för de mer 

abstrakta teorierna dvs. hur undersökningspersonerna upplever och tolkar sin sociala värld. Han menar 

att intervjuaren och den som intervjuas befinner sig i en kunskapsproduktion som är social, där ny 

kunskap konstrueras tillsammans med andra. Den kvalitativa forskningsintervjun är enligt författaren 

inget lätt hantverk, vilket många tror, utan svår att göra bra. Den innefattar maktsymmetrier och etiska 

frågor (Kvale 2009:17-19, 34). 

 

Vi har valt att använda oss av den halvstrukturerade livsvärldsintervjun, vilken är en form av 

forskningsintervju. Vid en halvstrukturerad livsvärldsintervju försöker man få beskrivningar av den 

intervjuades sociala värld och detta fås genom tolkningar av det som beskrivits. Intervjun liknar ett 

vardagssamtal, men är inte lika öppet, samtidigt som det inte utgår ett slutet frågeformulär. Intervjun 

har istället ett syfte och utförs enligt en intervjuguide. I intervjuguiden berör man olika teman, som 

kan innehålla förslag på frågor. Frågorna kan vara allmänt formulerade och kan vid behov 

kompletteras med förtydligande frågor (Kvale 2009:43). Denscombe (2009: 234) benämner denna 

ämnesrelaterade intervjuform som semistrukturerad. Han menar att intervjuaren då är inställd på att 

vara flexibel i såväl ordningsföljd som utvecklande av idéer. Den intervjuade har här möjligheten att 

tala utförligt om aktuella ämnen. Betoningen förläggs på den intervjuades synpunkter, då svaren är 

öppna. Vårt syfte är att få en uppfattning om hur andra människor beskriver sin verklighet, vilket den 

halvstrukturerade livsvärldsintervjun möjliggör. Intervjun är mer som ett samtal, vilket kan ge mer 

öppna och innehållsrika svar. Genom att kunskapen skapas i samspel mellan den intervjuade och 

intervjuaren är det viktigt att den intervjuade känner sig bekväm och öppet kan berätta om privata 

händelser. Som nämnts tidigare bör intervjuaren vara vaksam på de maktsymmetrier och etiska frågor 

som metoden innefattar. Maktsymmetrierna kan ta sitt uttryck i att den intervjuade svarar på ett sätt 

som de tror intervjuaren vill höra. Balansgången mellan att få fram viktig och spännande information 

till studien och samtidigt respektera den intervjuades integritet kan ibland vara hårfin (Kvale 2009:49-

50). 

 

Kvale benämner tolv aspekter för den kvalitativa forskningsintervjun med ett fenomenologiskt 

perspektiv i fokus. Dessa är: livsvärld, mening, det kvalitativa, det deskriptiva, det specifika, medveten 

naivitet, fokusering, mångtydighet, förändring, känslighet, mellanmänsklig situation, samt positiv 

upplevelse. Kvale sammanfattar de tolv aspekterna med att man fenomenologiskt försöker förstå 

sociala fenomen utifrån den intervjuades egna perspektiv och beskriver den sociala världen som de 

upplever den. Detta görs genom nyanserade beskrivningar av specifika situationer och handlingar av 

den intervjuade. Syftet är att fånga den intervjuades upplevelse av ett specifikt fenomen. Intervjuaren 

bör därför vara positiv till oväntade fenomen samt vara lyhörd och nyfiken till det som sägs, istället för 

att kategorisera och tolka enligt färdiga scheman. Målet är att beskriva det som sägs utan 

förvrängningar samt att vara kritisk mot egna antaganden (Kvale 2009:42-48). Vi har försökt att vara 

lyhörda för det som sagts utan att tolka och kategorisera. 

  

Nylén skriver att det finns olika sätt att presentera empirin i kvalitativa forskningsrapporter och att det 

bör göras på ett genomtänkt sätt, efter vissa riktlinjer. Vidare skriver hon att enligt sociologiska 

traditioner som bland annat Ryan och Bernard (2003) företräder, försöker man se de sociala fenomen 
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som ligger till grund för texten. Den narrativa analysen är en av metoderna inom sociologisk tradition, 

där forskaren försöker förstå och analysera sociala fenomen, vilket görs genom kodning där man söker 

efter teman eller enheter som relateras med varandra. En del av den narrativa metoden är forskarstyrda 

berättelser, vilket kan uttryckas med hjälp av teman (Nylén 19-21, 48-50).  

 

Sammanställningen av vårt material har gjorts med hjälp av den narrativa metoden, vilket innebär att 

vi organiserat den sociala verklighet vi fått ta del av i intervjuerna samt vår kunskap i berättelser inom 

olika teman. De teman vi valt att använda är:1. Förhållningssätt, 2. Tid, planering och användning, 3. 

Lärande, material och program. Dessa kommer att beskrivas mer under rubriken Genomförande. 

Urval och avgränsning 
Då tidigare forskning har gjorts mer generellt när det gäller användandet av Smartboard i grundskolan, 

har vi valt att titta på hur man använder Smartboard vid matematiskt lärande i förskoleklass som ska 

fungera som en länk mellan förskola och skola. Vi valde att intervjua förskollärare, då Lgr 11 riktar 

det pedagogiska ansvaret till den yrkesgruppen. För att inte studien skulle bli för omfattande valde vi 

att intervjua sex förskollärare på två enheter. Vi kontaktade en ansvarig inom grund- och 

förskolenämnden i kommunen för att få hjälp med att ta reda på vilka förskoleklasser som installerat 

Smartboards. De gav förslag på några förskoleklasser. Vi valde och tog kontakt med två skolor som 

hade liknande upptagningsområde, ungefär likartat barnantal (mellan 20-25 barn) i klasserna, men som 

enligt vår vetskap inte hade samarbete mellan skolorna kring smartboardarbetet. Detta för att få en 

likvärdig grund, men samtidigt se om det fanns skillnader på förskollärarnas syn och arbetssätt med 

Smartboarden. Båda skolorna var mycket positiva och hjälpsamma till vårt arbete. Vi valde att först ta 

kontakt med rektorn på skolorna för att informera om vårt arbete, då rektorn har den övergripande 

vetskapen om vem eller vilka som kan rekommenderas för intervju.  De delgav oss tre förskollärare, 

på vardera enhet, som ville vara med i studien. Via mail fick de sex förskollärarna förfrågan om att 

delta i intervjun med information om att det skulle ta max 45 min. Vi bokade tid och plats på 

respektive skola. De informerades både skriftligen och muntligen om vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer dvs. informationskravet, nyttjandekravet, konfidentialitetskravet och 

samtyckeskravet (Se bilaga 1) (Gustafsson, Hermerén & Petersson. 2005:82). 

Genomförande 
Vi valde att utgå utifrån den halvstrukturerade livsvärldsintervjun med fenomenologiskt perspektiv i 

fokus, då vårt intresse var att fånga den intervjuades beskrivning av sin sociala värld. Denna form av 

metod kräver stor genomgång av litteratur, för att ge oss en så bred kunskap som möjligt. Vi sökte och 

läste många böcker, artiklar och avhandlingar, för att därefter göra ett urval av relevant material för 

vår studie. Därefter satte vi oss ner för att skriva ihop de frågeställningar som vi var intresserade av. 

Till en början satte vi ihop en strukturerad lista med intervjufrågor, men efter studier av Kvales (2009) 

bok Den kvalitativa forskningsintervjun bestämde vi oss för att använda ett mer tematiskt arbetssätt. 

Vi delade upp intervjun i tre teman; 1. Förhållningssätt – som stod för förskollärarens attityd, 

inställning och synsätt. 2. Tid, planering och användning – som stod för tiden de använde artefakten, 

varför de använde artefakten, samt planeringen för användningen av artefakten. 3. Lärande, material 

och program – som behandlade artefaktens betydelse för lärandet samt de material och program som 

de använde och hur de gynnade lärandet. Detta val gjordes för att få en mer informell intervju, där vi 

kunde vara mer lyhörda och fånga upp oväntade fenomen, istället för att använda en avprickningslista. 

Innan intervjuerna gick vi igenom tankar och funderingar som vi hade inför intervjuerna samt 
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kontrollerade så att diktafonerna på våra telefoner fungerade. Vi valde att använda oss av två 

diktafoner, då vi var medvetna om vår oförmåga att anteckna och lyssna in allt som den intervjuade 

uttalade sig om. Vi var båda närvarande vid alla intervjuerna, men det var endast en person som förde 

själva intervjun. Den intervjuade informerades om att ”bisittaren” förde anteckningar och 

uppmärksammade om den som intervjuade glömde något som var av vikt, i relation till våra 

frågeställningar. Vi frågade även om det var ok om vi spelade in samtalet med våra telefoner. Detta 

godkändes, men endast för att användas av oss. Intervjun fördes i ett av förskolornas samtalsrum, för 

att kunna samtala ostört. Vi valde förskollärarnas arbetsplats för att ge den intervjuade en trygghet i 

miljön. På en av förskolorna hade dock deras rum fönster och flera av barnen var intresserade av vad 

vi höll på med, vilket var lite distraherande för en av förskollärarna. Intervjuerna genomfördes vid två 

tillfällen (3 intervjuer per gång och skola) och sammanställdes gemensamt i stora drag samma dag 

som genomförandet. Transkriberingarna gjorde vi var och en för sig under den följande veckan, för att 

sedan jämföras av oss båda. 

Databearbetning och analys 
Då vår studie utgått ifrån att utföra halvstrukturerade livsvärldsintervjuer med ett fenomenologiskt 

perspektiv, valde vi att använda oss av Kvales sju stadier vid intervjuundersökningar dvs. tematisering, 

planering, intervju, utskrift, analys, verifiering samt rapportering (Kvale 2000; 85, 91). Fenomenologi 

definieras som det som visar sig, vilket i detta fall för den intervjuade (NE 2010). Intervjumaterialet 

bearbetades inför analys genom att ljudinspelningar transkriberades till text. Transkriberingarna 

gjordes av oss båda var för sig, för att öka reliabiliteten. Detta gjordes genom att lyssna av en liten del 

av intervjun, skriva ned det som sades, gå tillbaka för att se om vi uppfattat vad som sades rätt och 

därefter ta en ny del för avlyssning. Ord som den intervjuade poängterade ströks under. 

Transkriberingarna jämfördes för att se om vi nedtecknat samma sak. Det uppdagades att vissa ord inte 

överensstämde vid granskningarna. Vi upplevde även att ord som poängterats skiljde sig åt. Vi gick då 

tillbaka till ljudupptagningarna för att se vad som verkligen sades och hur detta sades. Diskussioner 

kring orsakerna till våra skillnader fördes mellan oss båda. Repstad menar att det vid kvalitativa 

forskningar är viktigt att reflektera över sin roll, då känslor och egna tolkningar kan ge oönskat resultat 

(Repstad 2007: 76). 

Ganska snart märkte vi att vi fick en omfattande mängd av insamlad data, som vi var tvungna att få 

struktur på. Vi delade upp de intervjuades beskrivningar under de teman som vi i förväg valt att 

intervjua ifrån dvs. 1. Förhållningssätt, 2. Tid, planering och användning samt 3. Lärande, material och 

program, vilket inte var lätt. De intervjuades tolkningar av sin verklighet var omfattande och 

svårigheten var att skilja t.ex. förhållningssättet med användning eller lärande. Flera skillnader och 

likheter framkom vid uppdelningen. Vi har även valt att inte benämna de intervjuade förskollärarna 

med nummer, då vi inte intresserar oss för en speciell persons åsikt utan vill hellre se förskollärarna 

som en grupp. Vi valde dock att i vissa fall benämna enheterna med nummer, då vi tyckte oss se olika 

mönster som skiljde enheterna åt. 

Vi har använt oss av den narrativa metoden och har analyserat hur intervjuarna beskrivit 

händelseförloppet. Nylén återger Czarniawska (1998) och skriver att intervjuutskrifter är ett material 

som visar spår efter en konversation som har förts eller som förs. Berättelserna behöver inte alltid vara 

enhetliga, utan det är lika viktigt att flerstämmighet av den empiriska miljön förs fram. Inom den 

forskarstyrda berättelsen kan empirin redovisas genom historier, följetonger eller teman.  Hon skriver 

vidare att presentationer i form av historier och följetonger är mer empirinära än presentation genom 

teman (Nylén 2005:49-50, 52). Vi valde att analysera med hjälp av teman, men använde oss av de 
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teman vi hade som underlag vid intervjuerna. Detta för att minska risken att påverkas av våra egna 

tolkningar. Vid analysarbetet använde vi oss av de begrepp och rubriker som vi valt till bakgrunden. 

Det gjordes för att lättare sammanställa och jämföra vårt resultat med tidigare studier. Vi har även gått 

tillbaka till transkriptionerna för att redogöra för den intervjuades berättelser och har på så sätt försökt 

att minska risken att lägga in egna tolkningar i berättelserna. Vi har inte försökt återge en enhetlig 

berättelse, utan valt att istället visa på flerstämmighet vid sammanställningen av analysen. Vi är dock 

medvetna om att trots detta så påverkar våra tolkningar till viss del resultatet. 

Tillförlitlighetsfrågor 
För att öka vårt självständiga arbetes tillförlitlighet har vi försökt att tydligt skriva fram hur vi har gått 

tillväga. Vi har även försökt att vara kritiska till den information vi tagit del av. Detta har gjorts genom 

att vi varit två vid varje intervjutillfälle. Den ena personen har hela tiden ställt frågorna och den andra 

har antecknat och varit beredd på att följa upp med frågor som har missats utifrån våra teman. Avbrott 

gjordes vid ett tillfälle, då en viktig följdfråga om materialet höll på att glömmas bort. Vi valde detta 

arbetssätt för att få en så överensstämmande intervjusituation som möjligt. Vi valde att använda två 

diktafoner. Dels ur säkerhetssynpunkt om en inte skulle fungera, men även för att vi enskilt skulle 

kunna transkribera texterna. Efter transkriberingarna granskade vi texterna tillsammans, för att se om 

vi uppfattat saker på olika sätt. Vi är medvetna om att våra olika erfarenheter påverkar oss. 

Reliabilitet handlar om hur stark tillförlitlighet ett värde har medan validitet visar i vilken 

utsträckning metoden eller mätinstrumentet visat det som avsett att mätas eller studeras (NE 2010). 

Kvale (2009) menar att när man överför ett samtal till skriven text konstrueras det muntliga till det 

skriftliga. Ett tekniskt sätt att få en kvantifierad reliabilitetskontroll är att två personer skriver ner 

samma samtalsintervju, för att sedan förteckna ord som skiljer de två utskrifterna åt. Efter våra 

intervjuer transkriberade vi båda enskilt de samtal som spelats in och tillförde de noteringar som 

gjorts, till nedskriven text. Därefter jämförde vi de olika sammanställningarna, för att göra en 

reliabilitetskontroll, vilken visade skillnader att ta hänsyn till. I huvudsak handlade skillnaderna om 

tolkningar av det sagda. Här valde vi att gå tillbaka till inspelningen för att utgå från ordfakta. Kvale 

menar att en intervjuavskrift alltid är en tolkning ur intervjuarens perspektiv, även om samma ord 

använts kan de uppfattas olika. Att fastställa validiteten i text är än mer komplicerat enligt Kvale, då 

olika skrivna konstruktioner utgår från ett perspektiv som färgas av den som överför orden till text. 

Det innebär att omvandlingen inte kan bli helt objektiv. Genom att ge samtalet en litterär stil kan 

nyanser belysas och förmedlas till läsaren (Kvale 2009:200-203). När det gäller valididiteten så är 

studien dels färgad av våra utbildningserfarenheter och dels av de yrkeserfarenheter som vi fått genom 

åren. Detta går inte att frångå, men genom att utgå från olika författares beskrivna perspektiv (t ex. 

sociokulturellt perspektiv) som grundas på tidigare forskning (Vygotskij) så har vi försökt minimera 

eget subjektivt tyckande. Vi har även försökt att kontinuerligt gå tillbaka till våra frågeställningar, för 

att se om vi verkligen undersöker det som varit syftet med studien. I vår studie fann vi att tolkningar 

även påverkade intervjuprogressionen, då intervjufrågorna ibland fick en annan riktning än vad som 

var tänkt från början. 

Forskningsetiska aspekter 
Vid planering av intervjuerna gick vi igenom God forskningsseds allmänna principer, där det står att 

vår forskning ska ha ett tydligt syfte som vi kan motivera samt intressanta frågor som belyser vårt 

syfte. Det var även viktigt att använda en metod som gör det möjligt att få svar på de frågor vi ställer. 
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Det finns också en etisk aspekt till valet av metod, vilket kan innebära komplikationer eller risker då vi 

alltid gör en tolkning av det som vi hör och ser (Hermerén 2011:40-42).  

En forskningsetisk aspekt som vi fokuserade på var individskyddskravet, som innefattar information, 

samtycke, konfidentialitet samt hur forskningsmaterialet kommer att användas. Det innebär att 

deltagarna informerats om att de deltar frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan, 

att alla uppgifter kommer att avidentifieras vad gäller person, arbetsplats, ort och kommun samt att 

intervjumaterialet endast kommer att ligga som grund till vår studie (Gustafsson et al. 2005:82). Detta 

benämner Hermerén (2011:18) som etiska kodexar, som innebär en samling av regler för hur forskaren 

ska agera innan, under och efter genomförandet av forskningen. Vi gjorde detta genom att författa ett 

informationsbrev där vi informerade deltagarna om oss, om vårt syfte samt om individskyddskravet. 

Brevet skickades ut till ansvarig rektor samt till de deltagare som godkänt sin medverkan. Vid 

intervjutillfället informerades deltagaren även muntligen om ovanstående punkter. Allt material har 

anonymiserats genom att vi har tilldelat intervjuerna olika siffror som endast vi vet vad den står för. 

Då vi inte är intresserade av en specifik persons intervjusvar, utan ser till skillnader och likheter i 

svaren har vi delat upp intervjusvaren utifrån vilken skola intervjusvaren tillhör i enhet 1 och 2. 

Resultat 

Vi har valt att dela upp förskolorna i enhet 1 och 2 utan att öronmärka de intervjuade förskollärarna. 

Detta har gjorts i syfte att anonymisera alla involverade så långt som det är möjligt.  Vi kommer 

därefter att redovisa vårt resultat efter de temaområden: 1. Förhållningssätt 2. Tid, planering och 

användning samt 3. Lärande, material och program, som vi använt oss av vid intervjutillfället. 

Förhållningssätt 
Vid intervjuerna uttryckte alla att samspel, lära med kroppen och att reflektera var viktiga inslag i 

lärandet hos barn. De var även eniga om att Smartboarden fångade intresse. Fem av sex intervjuade 

förskollärare ansåg att Smartboards var ett komplement till det matematiska material som användes 

och uttryckte att samspelet hos barnen ökade. De fördelar de uttryckte var att: ”Barnen visar intresse, 

ser tydligt och är intresserade, man får alla barn aktiva då alla vill arbeta och vara med, engagerar 

barnen, de tycker det är kul, den drar till sig barnens uppmärksamhet, barnen verkar lära sig och 

komma ihåg bättre och lockar till lärande och de vill verkligen jobba med det som erbjuds på 

Smartboarden.” De uttryckte att arbetet med Smartboard kunde ses som något positivt och kopplade 

det till sociokulturellt samspel och lärande. En förskollärare ansåg dock att Smartboards hindrade 

barnen i lärandet och uttryckte att: ” De flockas som flugor kring en sockerbit så fort jag sätter på den” 

och såg det som något negativt och sa att man inte kunde ha på Smartboards så länge. Hon tyckte även 

att Smartboards överanvändes på bekostnad av andra inlärningssätt. Själv valde hon hellre att arbeta 

med kroppen, med låtsaspengar eller annat konkret material. 

När det gäller förhållningssätt uttryckte en förskollärare att med Smartboard kan man göra det mesta 

på ett för barnen roligt sätt. Vid intervjun uttryckte en förskollärare att det inte gick att dela upp 

ämnen, då hon ansåg att allt i förskolan handlar om svenska och matematik. En annan förskollärare 

använde den inom matematik, svenska, lek med siffror och bokstäver. Samma förskollärare såg 

Smartboards som ett roligt redskap och man anpassade arbetet efter kommunens uppsatta 
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kunskapskrav för förskoleklass, samt menade att Smartboards användes för att lära ut kunskap på ett 

inbjudande sätt. En förskollärare poängterade att det i förskoleklass handlade mer om att lära in nya 

saker genom lek och att det var förskollärarens ansvar att se till verksamheten inte blev för mycket 

skola. Förskollärarna på enhet 2 betonade att det var viktigt med lek, men vid intervjun uttrycktes det 

att det inte fanns tid för frilek under förskoleklassverksamheten. 

Två förskollärare berättade att de använde Smartboards som en möjlighet att skriva ned och visualisera 

barnens tankar, kreationer och arbeten för att möjliggöra för revisiter och reflektion. De påpekade att 

genom att skriva ned det som barnen säger visar förskolläraren att de sagda är viktigt. Revisiterna gav 

upphov till diskussioner och större delaktighet hos barnen. Ytterligare två förskollärare påtalade vikten 

av att barnen blir mer delaktiga vid arbetet med Smartboards. 

Tre förskollärare lyfte att det är viktigt att variera sina arbetssätt för att möjliggöra alla barns behov. 

En förskollärare uttryckte det som att det ena utesluter inte det andra och menade att Smartboards som 

komplement bör användas i kombination med andra arbetssätt och material. Samma förskollärare 

beskrev en Smartboards möjligheter, då den även fungerar som ett verktyg för att utmana barnen 

individuellt i små grupper, där det behövs extra stöd. En förskollärare poängterade att trots att 

Smartboards intresserar många barn så lockas inte alla barn av den och menade att det därför var 

viktigt att använda sig av flera inlärningssätt. 

Tid, planering och användning 
Under intervjuerna bad vi förskollärarna berätta hur de upplevde sin delaktighet vid införskaffandet av 

Smartboards och hur de arbetade med Smartboards och matematik. Svaren från förskollärarna var 

varierande. Endast två av sex förskollärare anser att de varit delaktiga i diskussioner som förts vid 

införskaffande av Smartboards till enheterna. De övriga fyra uttrycker att de blivit ålagda att arbeta 

med dem. En förskollärare ansåg att barnen använde alldeles för mycket datorer och andra spel 

hemma, så de behövde inte mer av den varan i förskoleklass. Hon menade också att när mycket teknik 

kommer in i skolan uppstår andra problem att hantera exempelvis nätmobbing och okontrollerad 

surfning. Hon poängterade att även föräldrar på utvecklingssamtal visat samstämmighet i frågan om 

användningsfrekvens av datorer i skolan. Här jämställer hon Smartboards med filmtittande och 

datoranvändning.   

Förskollärarna uttryckte det nöjdfulla lärandet med en Smartboard på olika sätt. Tre förskollärare 

beskrev hur arbetet med Smartboard kunde ingå i en helhet kring ett ämnesområde. De beskrev hur de 

arbetade med mattestationer där Smartboards utgjorde en egen station. En annan förskollärare valde att 

använda likadant material på Smartboards som i annat arbetsmaterial för att öka igenkännligheten och 

samspelet mellan barnen, då de samarbetade kring olika uppgifter (med eller utan Smartboard). Detta 

beskrivna arbetssätt ansåg förskolläraren gynnar samspelet mellan barnen vid arbete med Smartboard, 

i kombination med konkret material inom ämnet matematik.  

En annan förskollärare beskrev ett projektliknande arbetssätt då de skrev juldikter och ritade bilder till. 

Detta sparades digitalt för att därefter skapa bildspel, samtidigt som de hade nedräkning inför julafton. 

Barnen fick då vid varje kalenderdag skapa berättelser som tillfördes till jultemaprojektet. Det gjordes 

även ett memory med julbilder som ofta användes. Detta visades senare upp för en parallellklass och 

de tankar som uppkom vid presentationen, låg till grund för diskussioner och reflektioner kring temat. 

Orsaken till att de arbetade på detta sätt var för att skapa en helhet där en Smartboard blev ett verktyg i 

arbetet.  
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Alla förskollärarna ansåg att Smartboards användningsområde är brett. Förutom interaktiviteten kan 

mycket fakta tas fram. Det fanns några gemensamma nämnare kring användandet av 

interaktivitetsfunktionen i förhållande till ämnet matematik. Båda enheterna beskrev användandet av 

Smartboard vid tillverkning av någon form av julkalender med olika uppgifter samt memoryspel och 

tärningsspel eller lekar. Båda enheterna beskrev också hur de nyttjade Smartboards som projektor och 

visade film, musik och fakta via internet eller sparade filer via datorn. Även som musikanläggning 

fungerade artefakten bra.  

Tre av sex förskollärare använder Smartboard vid matematiskt arbete 2-3 gånger i veckan. En 

förskollärare uttrycker att Smartboard används fler gånger i veckan och att ”alla använder den, men i 

olika mångfald.” En förskollärare använder Smartboard varje dag och en förskollärare använder den 

någon gång då och då. Förskollärarna uttrycker att teknikkunskap, inställning till teknik samt 

”teknikstrul” är orsaker till varför Smartboards inte används mer frekvent.  Problem med tekniken var 

något som förskollärarna i de båda enheterna upplevde. Förskollärarna på båda enheterna påtalar att 

det finns en entusiast som skapar och letar fram material att använda på Smartboard. De andra får på 

olika sätt tillgång till det material som rekommenderas och tillhandahålls. Även tidsaspekten sägs här 

ha betydelse då förskollärarna på enhet 2 anser att tidsbristen är en bidragande orsak till att de inte 

hinner skapa eller sätta sig in i och lära sig nytt material. Förskollärarna har dock på enhet 1 möjlighet 

att sitta ned, samplanera och tipsa varandra kring material. Detta prioriterades. En förskollärare 

uttrycker att Smartboarden är en naturlig del i arbetet med matematik. En förskollärare anser att 

tidsbristen och okunskapen gör att det är svårt att använda material som någon annan har skapat och 

hon har därför efterfrågat praktisk workshops för att få möjlighet att lära sig mer. 

Lärande, material och program 

Alla förskollärare uttryckte att Smartboards kunde vara ett bra hjälpmedel vid lärande. Samtidigt 

berättade en förskollärare att hon hellre använde whiteboard än Smartboard. Hon sa vidare att många 

barn lyssnade bättre på sagor när de var på Smartboard, dock ansåg hon att det var bättre att barn lärde 

sig att lyssna när vuxna läser riktiga böcker. Två förskollärare uttryckte det som att Smartboard 

användes socialt vid samspel och lek, precis som med pedagogiska lärprogram, framförallt inom 

ämnet matematik. En förskollärare menade att man alltid ska ha ett syfte med det som görs och 

menade att ibland är själva syftet att det ska vara roligt att lära eller förstå något nytt. Alla 

förskollärare var eniga om att deras roll som pedagog var viktig för lärandet. Förskollärarna på enhet 1 

poängterade att det krävdes ett stort engagemang för att hitta bra material och program till Smartboard, 

men att de märkte att det förbättrat deras verksamhet. En förskollärare poängterade att Smartboard 

hjälper barnen att få lära med hela kroppen. Förskollärarna på enhet 1 menade att även spel på 

Smartboard kan ge lärandeprocesser, då barnen får möjlighet att vara taktiska, tänka logiskt och räkna 

men även använda sin motorik och förstå tekniken. En förskollärare på enhet 2 motsatte sig dessa 

tankar. Hon tyckte inte att ”dataspel” hörde hemma i skolan, utan menade att sådana spel höll barnen 

på med tillräckligt hemma. Vidare poängterade hon att föräldrar på deras skola inte ville att barnen 

skulle sitta vid datorn.  

På enhet 1 användes digital matematikbok (Eldoradomatte för förskoleklass), vilket enhet 2 inte 

gjorde. Där använde de istället ett program som hette Skollicens. Den gemensamma nämnaren var att 

båda enheterna kompletterade arbetet inom ämnet med ett för barnen personligt matematikhäfte.  Båda 

enheterna var positiva till materialet och såg det som ett hjälpmedel vid matematiskt lärande, samtidigt 

uttryckte två förskollärare på enhet 2 att de var kritiska till programmet Skollicens för att det var svårt 
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att använda. Enhet 1 använde sitt material kontinuerligt, medan enhet 2 använde sitt program mer 

sporadiskt. 

De övriga gemensamma resurser som nämnts av förskollärarna på de båda enheterna är tärningar, 

julkalender, almanacka och memory som är interaktivt material. Smartboard användes ofta på båda 

enheterna för filmvisning, som musikanläggning, vid kartsökning och annan faktapresentation. Ett 

annan gemensamt område var att nyttja artefakten för reflektion och revisiter, då man skrev 

stödanteckningar, tittade på bilder eller bildspel mm. En förskollärare uttryckte att man även använde 

Smartboarden för att titta på Youtube samt dansa till. Hon tillade att även takt- och stegräkning vid 

dans, är matematik.  

På enhet 1 har man skapat eget material som utgår från antalsuppfattning och bygger vidare på 

likhetstecknets betydelse för att leda till en förståelse för addition. Detta Smartboardmaterial 

sammanlänkades med stationer där man arbetade i grupper med praktiskt material, vilket barnen 

fotograferade för revisiter. En förskollärare på enhet 2 uttryckte att hon hellre arbetade med konkret 

material och matematikhäfte, än att använda Smartboarden som stöd.  

Analys 

Utifrån syftet att undersöka hur sex förskollärare tycker att den interaktiva tavlan kan vara ett verktyg 

vid matematiskt lärande, tillsammans med de temaområden som intervjuerna kretsat kring, har vi 

kunnat se vissa likheter och skillnader. Alla förskollärarna ansåg att det var viktigt för barnens lärande 

med samspel och att få möjlighet att lära med kroppen, men de hade olika tankar om hur detta skulle 

genomföras. Förskollärarna enades om att barnen var delaktiga vid arbetet med Smartboard. 

Smartboards ansågs dock inte alltid vara en tillgång för barns lärande. Frågeställningarna om 

förskollärarnas förhållningssätt, dvs. deras attityd till den interaktiva tavlan samt hur de arbetar med 

densamma för att främja barns delaktighet vid matematiskt lärande, visade också på skillnader hos de 

intervjuade förskollärarna. Fem förskollärare av sex såg Smartboard som ett hjälpmedel eller en 

möjlighet till ett kompletterande arbetssätt vid matematiskt lärande. De var positiva till barnens ökade 

motivation och försökte iscensätt aktiviteter som barnen uttryckligen visat intresse för. Den sjätte 

förskolläraren såg positivt på Smartboards, men ville inte använda den. Hon ansåg att tekniken tagit 

över och hindrade barns lärande. Hon ansåg att andra arbetssätt borde premieras som gynnade barns 

matematiska lärande. Vidare ansåg hon att tekniken förde med sig annan problematik som t.ex. 

nätmobbning.   

Resultatet visade att alla förskollärare utom en använde Smartboarden 2-3 gånger per vecka eller mer 

vid matematiskt lärande. Problem med tekniken var något som förenade alla förskollärare. De var även 

enade i att det fanns en entusiast på deras enheter som skapade och letade fram material. Detta 

material fick därefter alla de övriga ta del av.  

När det gäller hjälpmedel eller resurser har arbetssätt och förskollärarnas delaktighetsbakgrund visat 

sig påverka markant. Den enhet där förskollärarna ansåg att det varit med och påverkat införskaffandet 

av Smartboard samt hur man använde Smartboard, var mer positiva till Smartboard överhuvudtaget. 

De prioriterade att sitta ned, samtala och tipsa varandra. De var även positiva till all form av material 

och arbetade regelbundet med Eldoradomatte. Enhet 2 uttryckte inte att de varit så delaktiga i 

införskaffandet av Smartboards. De var mer negativa än enhet 1 till Smartboard och använde inte 
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heller sitt program Skollicens mer än sporadiskt. Enhet 1 skapade eget konkret material som de 

använde på Smartboard, medan enhet 2 valde att arbeta med konkret material och matematikhäfte. 

Förhållningssätt 

Vi har sett tydliga skillnader i förhållningssätt mellan förskollärare när det gäller arbetet med 

Smartboard som ett verktyg vid matematiskt lärande. En förklaring skulle kunna vara skillnader i 

erfarenhet och inställning till teknik i största allmänhet. Om vi utgår från Palmers (2011:46-48) 

bodymind-begrepp tillsammans med Granath (2011:1-4) som skriver om lusten som en hämningslös 

kraft, dvs. som ett kraftfält av entusiasm som uppstår i mellanmänskliga situationer, finner vi att ett 

sådant synsätt bygger på ett tillåtande förhållningssätt. Det handlar om ett lustfyllt lärande i samspel 

och i relation till artefakten och ämnet. Att tillsammans tillföra sina tankar och upptäckter som delas i 

en interaktiv dialog leder till utveckling. Granath tillägger även sinnlighet som kroppsligt vilket 

sammanför Palmers tankar med Granaths. Boalder 2011:48, 98-99) jämför vår svenska passiva 

undervisningsmetod med japanska skolornas arbetssätt som bygger på att eleverna hjälper varandra. 

Lenz Taguchi (2006:7) går ett steg längre då hon skriver att teori och praktik är detsamma. Detta 

transdisciplinära arbetssätt kräver ett förhållningssätt som är förenligt med att arbeta med 

Smartboarden, om man nyttjar de möjligheter som artefakten tillför undervisningen.  

Fem av sex förskollärare ansåg att Smartboard var ett komplement till annat matematiskt material som 

användes och menade att samspelet mellan barn-barn och barn-vuxna ökade. Några av förskollärarna 

påpekade att genom att erbjuda barnen att arbeta med det som intresserade dem blev barnen mer aktiva 

och engagerade och de verkade komma ihåg det som de lärt sig. Vygotskij menade att utveckling sker 

i samspel med andra och vuxna bör utmana barnen på en lagom nivå. Han menade att barnen 

självständigt kan nå en viss utveckling, men att de tillsammans med andra och däribland vuxna kan 

utvecklas än mer, dvs. proximal utveckling. Om barnet får utmaningar inom sin utvecklingsnivå, blir 

det engagerade och intresserade (Hwang & Nilsson 2003:49-50; Partanen, 2007:51-52; Vygotskij 

(1978) 1997:32-33).  

Alla förskollärarna uttryckte att samspel, lära med kroppen och att reflektera var viktiga inslag i 

lärandeprocessen. Olsson och Forsbäck beskriver också en successiv övergång från konkret till 

abstrakt med formellt mattespråk och vikten av att ha förståelsen med sig via inre uppbyggda bilder, 

där språket är en avgörande aspekt (Olsson & Forsbäck 2009:19-20). Även Vygotskij menade att 

människan skapade språket som verktyg för att lösa problem och har en stor betydelse och möjliggör 

dialog i sociala sammanhang. Han menade att den vuxnes uppgift blir att väcka intresse, uppmuntra, 

återkoppla i en kulturell och social kontext mot en progression till den närmaste proximala 

utvecklingszonen (Hwang & Nilsson 2003:49-50). 

Två förskollärare berättade att de använde Smartboarden för att göra revisiter och reflektera 

tillsammans med barnen. Detta gjordes genom att skriva ned och visualisera barnens tankar och 

arbeten, då Smartboarden användes som en bildvisningsskärm. Fyra förskollärare menade att genom 

revisiterna blev barnen mer delaktiga. I intervjumaterialet utkristalliseras här en motsats, då en 

förskollärare på den andra enheten tydligt markerade att hon måste stänga av Smartboarden, då barnen 

blir för intresserade och flockas framför ”dataspelet” som visas på skärmen. Vi upplevde att 

förskolläraren inte visade någon förståelse för eller vilja att ta vara på barnens visade intressen. 

Samma förskollärare menar att barnen bättre ”lär med kroppen” genom att exempelvis hålla i 

plastpengar. Hon ser inget samband med att barnen kan lära med kroppen, genom att använda den 

interaktiva tavlan. Denna problematik påtalar Kennewell (2007:6-7) och menar att förskollärarna inte 
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ser IWBs fulla potential dvs. som konsult, organisatör, hjälpmedel och arkiv, utan endast använder den 

till ”ytliga” aktiviteter, då en elev i taget får utföra givna övningar. När IWBs intar nämnda roller 

tydliggörs olikheter mellan IWBs och traditionella media såsom t.ex. projektorer mm. 

Om man utgår från att det tidigare vid förskoleklassens införande fanns en strävan att öka 

integrationen mellan de olika skolformerna och omsorgsformerna med ett förhållningssätt som bygger 

på ett mer utforskande och lekbetonat lärande, så visar rapporter på det motsatta. De ser istället en mer 

ämnesinriktad och ”skolifierad” förskoleklassverksamhet. Utifrån våra intervjuer märkte vi att 

förskollärarna uttryckte lekande i verksamheten, men när strukturen beskrevs så fanns inget utrymme 

för fri lek inom tidsramen. Detta var tydligt på båda enheterna även om den ena ansåg sig ha lek i 

verksamheten, vilket den andra enheten klart beskrev som obefintlig innan fritidsverksamhetstiden 

inträdde (Persson & Wiklund 2008:11-12; Skolverket 2011).  

När vi ser till matematiken som ämne och dess historia finns det en tradition som leder oss till att 

tänka på den akademiska disciplin som det en gång var. Emanuelssons (2006:29-35) tankar om att 

matematiksynen idag bygger på att den finns överallt och Skolverket (2011:62) beskriver ämnet som 

en kreativ och problemlösande aktivitet med inslag av reflektion, vilket kopplas till den sociala och 

tekniska utvecklingen där sammanhanget blir centralt. Detta förhållningssätt uttryckte förskollärarna 

på olika sätt. En menade att det inte gick att dela upp ämnen, utan att de sammanflöt i allt som gjordes 

i verksamheten och att med hjälp av Smartboard kunde göras på ett roligt sätt. En annan förskollärare 

såg Smartboard som ett roligt redskap, där Smartboard användes för att lärande på ett inbjudande sätt. 

Ur ett sociokulturellt perspektiv tillsammans med Olssons och Forsbäcks tankar i relation till ett 

historiskt perspektiv, kan vi se att vår studie pekar på olika förhållningssätt hos de intervjuade 

pedagogerna. Det är inte självklart att utnyttja den sociala kontexten, intresset och nyfikenheten hos 

barnen för att utmana och uppmuntra, återkoppla och stötta dem att utvecklas mot deras proximala 

utvecklingszon. När vi ser till Vygotskijs intresse för metakognitionen får reflektion och revisiter en 

stor betydelse eftersom det handlar om att få barnen att tänka kring sitt eget tänkande. Han väver även 

samman det inre tänkandet, intresset och det yttre samspelet och görandet, vilket går hand i hand med 

Palmers begrepp bodymind (Hwang & Nilsson 2003:49-50; Palmer 2011:16; Partanen 2007: 49, 51-

52)  

Tid, planering och användning 
I vår studie ser vi att användandet av Smartboards interaktivitet varierar markant. Robling & 

Westaman (2009:72-75) skriver att skolan måste följa med i samhällsutvecklingen och tekniken, men 

detta kanske är den springande punkten? Enligt alla intervjuade förskollärare har 

kompetensutvecklingen inom Smartboards funktionalitet brustit. Förskollärarna vet helt enkelt inte hur 

de kan använda alla finesser som står till buds och de anser sig inte heller ha tid att sätta sig in i 

tekniken. Alla har unisont beskrivit att det finns en lärare eller förskollärare som av olika skäl haft ett 

självpåtaget uppdrag att stå som frontfigur när det gäller att skapa eller ta fram användbart material. 

Det betyder i förlängningen att de användningsområden som står till buds blir avhängigt av vad en 

person anser vara användbart och bra. Detta gör att möjligheten att följa barnens intressen inom ämnet 

torde bli begränsat av förskollärarnas brist på kunskap och delaktighet. Enligt vår undersökning har vi 

förstått att införandet av Smartboard ofta har skett utan förskollärarnas medverkan, vilket kan vara en 

orsak till att många uttryckt att de måste arbeta med den interaktiva tavlan trots att de inte fått 

tillräcklig kompetensutveckling på området. Flera av de intervjuade beskrev ”teknikstrul” som en 

nackdel och som kan ligga till grund för en osäkerhet när det gäller användandet av Smartboard. Om 

det dessutom är så att någon annan gjort materialet så tillkommer ytterligare en aspekt dvs. att de inte 
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riktigt vet vad de ska använda och till vad. Higgins m.fl. (2007:215-216) beskriver teknikstrulet som 

en nackdel men menar också att det finns fördelar med teknikanvändningen som att eleverna blir mer 

motiverade och uppmärksamma.  

I vårt arbete var alla förskollärarna överens om att en Smartboard fångade barnens intresse. Fem av 

sex förskollärare var positiva till användandet av Smartboard och ansåg att artefakten ökade barnens 

motivation. På enhet 2 såg en förskollärare hur Smartboard kunde användas vid kreativt arbete i form 

av skapande av bilder och berättelser med jultema, vilket ökade motivationen hos barnen. Vygotskij 

påpekar att kreativa processer är viktiga för barnens allmänna utveckling (Vygotskij 1995:17). Den 

ökade motivationen vid kreativt arbete är något som även Holmes (2009:355-356, 363) sett i sin 

studie. Hon hävdar dock att användandet av Smartboard som multimedialt hjälpmedel fick bäst betyg. 

Liknande resultat kunde vi urskilja på de båda enheterna. Förskollärare använde ofta Smartboard för 

att visa filmklipp eller spela upp musik. En av förskollärarna, precis som Holmes, uttryckte en oro för 

att Smartboard skulle överanvändas på bekostnad av andra lärsätt.  

Vygotskij (1995:55) menar att barn behöver uppmuntras att arbeta med sådant som intresserar dem 

och som skapar funderingar. Han ger förslag på aktiviteter som lämpar sig för barn som anteckningar 

och små berättelser. Fem av förskolläraren ansåg att det var viktigt och upplevde det positivt att 

uppmuntra barnens intresse för Smartboard. De ansåg sig kunna koppla barnens intressefokus till ett 

sociokulturellt samspel och lärande. Higgins m.fl. uttrycker dock behovet av mer undersökningar för 

att se samband mellan motivation och förbättrat lärande (Higgins et al 2007:220-221). Glover m.fl.tar 

upp och kategoriserar lärarna i olika grupper där missionärerna är positiva, trevarna likaså medan 

ludditerna vill behålla det trygga traditionella. Även dessa arketyper kan anas vid våra intervjuer. Det 

finns tydligt uttryckt en som går i bräschen för Smartboardanvändandet vilka enligt Glover m.fl. är 

missionärerna. Dessa har i sin tur lierade som följer tätt i hälarna och enligt vår studie är det den stora 

användarskaran som trevar sig försiktigt fram. Därefter finns någon pedagog som gärna undviker den 

nya tekniken dvs. luddititen som helst gör som den alltid gjort (Glover et al. 2005:158). Alla 

förskollärare som intervjuades använde Smartboard trots att de var kritiska till den. Vi ställer oss 

frågande till om de skulle använt Smartboard mer om de förstått och haft kunskap om möjligheterna 

som finns med artefakten eller om de endast använder den för att de blivit ålagda att arbeta med den 

efter införskaffandet? 

Lärande, material och program 
Klingberg menar att psykologi, neurovetenskap, pedagogik och informationsteknologi ger upphov till 

en ny era för lärande. Hjärnans förmågor kan utvecklas bättre genom träning. Det går inte att minnas 

någonting som inte har uppmärksammats (Klingberg 2011:171). Smartboard som verktyg får en 

central roll då beskrivningar om artefakten har hänvisat till att den fångar uppmärksamheten och 

bygger på ett interaktionistiskt och samspelsorienterat synsätt som enligt Kihlbom vuxit sig starkare 

inom den neurobiologiska forskningen. Känslan, kroppen och hjärnan samverkar vid lärande 

(Kihlbom 2003:3-5, 10, 14-15).  

När det gäller perceptionen, som ligger till grund för hur vi håller oss informerade via våra sinnen, 

fann vi samband med de övriga hörnstenarna i vårt arbete. Vid matematik arbetar individen såväl med 

kroppen, olika sinnen, känslor såväl som hjärna. Hjärnans förmåga att minnas under längre respektive 

kortare tid är beroende av behovet. Olika funktioner krävs för olika former av matematiskt lärande 

(Klingberg 2011:81-83). Förskollärarna hade dock enligt vår studie lite olika åsikter om detta.  Båda 

enheterna valde att arbeta med digitala matematikböcker eller program och var positiva till dem, 
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samtidigt kritiserade två av förskollärarna programmet Skollicens och menade att det var svårt att 

använda. Dessa två gav oss dubbla budskap om Smartboard. 

Sjödén framhåller lärspelens möjligheter (att utnyttja barnens olika kognitiva stilar) inom exempelvis 

ämnet matematik, då räkneövningar kan kombineras med kreativa problemlösningar med simulering 

och vägledning (Sjödén 2013:2-5). Han talar om digitala mervärden och poängterar att interaktionen 

med sin specifika funktion med återkopplingsloopar, som finns i program och spel, ger feedback direkt 

till användaren vilket möjliggör direktkorrigeringar från eleverna. Han menar att detta påverkar barnen 

att upprätthålla intresset för sitt lärande. Tekniken tillför någonting ytterligare än vad de traditionella 

läromedlen kan göra. Tekniken stimulerar både inre motivation och kombinerar lek med undervisning 

via lärspel och dess direkta återkopplingsmöjlighet. (Sjödén 2013:14-15). När det gäller beskrivningen 

och användandet tycker vi oss se en koppling till begreppet bodymind då barnen kan interagera med 

Smartboarduppgiften genom att dra, släppa, placera, ändra och skriva med kroppen eller kroppsdelar 

på tavlan. Därtill kommer den direkta återkopplingen som gör att barnen har lyckats eller får chansen 

att försöka på nytt. Detta ger både inre och yttre stimulans och motivation (Sjödén 2013:8, 11, 16-17). 

I förhållande till Sjögréns studie om lärospelens möjligheter och vår studies berättelse kunde vi se att 

förskollärarna på enhet 1 menade att även dataspel på Smartboard kunde ligga till grund för 

lärprocesser. De påpekade att barnen lärde sig både att tänka logiskt, räkna, taktik och utvecklade 

finmotoriken samt en förståelse för tekniken. En förskollärare kunde inte alls se lärprocesser i dataspel 

och menade att sådant inte tillhörde skolans aktiviteter. Hon poängterade att föräldrar på sin skola 

delade hennes uppfattning. Vad föräldrarna på den andra förskolan ansåg om dataspel eller något 

liknade framkom aldrig. 

I intervjumaterialet såg vi att det varierar stort när det gällde att utnyttja de möjligheter som 

Smartboards kan ha. Gemensamt för de olika enheterna var att de använde olika spel och material med 

tärningar, memory, almanacka och julkalendrar. Detta material underlättade deras arbete i 

förskoleklassen. På båda förskolorna sparade förskollärarna materialet de arbetat med för revisiter och 

reflektion. Säljö skriver att utvecklingen inom tekniken och matematikens läroprocesser har lett till 

stora förändringar. Tekniska hjälpmedel frigör mänsklig energi som kan användas till nya matematiska 

frågeställningar (Säljö 2000:16). Vi tolkar det som att Smartboard och andra tekniska artefakter kan 

stimulerar vårt lärande och underlätta arbetet för förskollärarna. Två av förskollärarna ansåg att 

Smartboard användes socialt vid samspel och lek. Lärande i samspel är centralt inom det 

sociokulturella perspektivet och genom att samspela med andra använder vi begränsade förmågor och 

skapar nya. Genom kommunikation blir barnen delaktiga och integrerar med sin omgivning (Säljö 

2000:80-81).  

Om vi tittar på Hatties studie om synligt lärande lyfter han fram att de största påverkansfaktorerna 

handlar om kraften och skickligheten hos lärare som fokuserar på kognition, engagemang, tankesätt, 

resonemang och problemlösning för eleverna. Framgångsrikt lärande bygger på samspelet mellan 

tydlighet och mål, återkoppling och ett förhållningssätt som bygger på elevens lärandeperspektiv. 

Hattie poängterar att det är klarlagt att det är skillnader mellan lärare som gör skillnaden i elevernas 

lärande (Hattie 2012:42). När vi utgår ifrån Hatties forskning framträder en stor brist om inte 

pedagogerna har kunskapen att utnyttja artefakten för optimala möjligheter när det gäller arbetet med 

Smartboard. Vår studie visar att brister i kompetensutveckling kan vara en enskilt viktig faktor som 

försämrar möjligheterna för lärande med hjälp av användandet av Smartboard som resurs och verktyg 

inom matematiskt lärande. Precis som Hattie skriver så krävs det engagemang från lärarna, vilket 

förskollärarna på enhet 1 poängterade och menade att det krävdes ett stort engagemang för att hitta bra 

material och program till Smartboard. En annan nackdel som utkristalliserats i vår studie är att flera 

barn inte kan arbeta med Smartboard samtidigt. Kennewell (2007) tar upp att IWBs ska användas för 
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motiverande syften, men anser att den ofta nyttjas för ytliga aktiviteter där en i taget får uppgifter utan 

att klassen engageras (Kennewell 2007:5).  

För att sammanbinda lärandets inre aspekter med de yttre finner vi Vygotskijs tankar kring det 

sociokulturella perspektiv gå hand i hand med det område som vi har studerat. Vygotskij beskrev ett 

samband mellan yttre och inre verktyg då barnets utveckling först sker socialt för att sedan förankras 

individuellt. Han menade att utvecklingen går från ett yttre samspel via språket till ett inre tänkande. 

Inom detta teoretiska perspektiv beskrivs den proximala utvecklingszonen vilket är den närmaste 

utmaningen för utveckling (Partanen 2007:19, 33, 49, 51-52). Här kan vi se ett samband med 

problemlösning, interaktiv utmaning och den direkta feedbacken som Sjödén (2013) beskriver med 

lärspelens lärandemöjligheter. Kennewell tar upp dilemmat att IWBs ska användas för motiverande 

syften, men anser att den istället används till ytliga aktiviteter, där bara en i taget får uppgifter. Han 

menar vidare att hela klassen kan engageras trots att endast en person i taget kan manövrera IWBs. 

Samspelet och engagemanget kan finnas kring uppgiften, genom funderingar och diskussioner som 

uppstår (Kennewell 2007:5).  

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Förhållningsätt 
Hur kan man förklara de olika skillnaderna i förhållningssätt mellan pedagogerna när det gäller arbetet 

med Smartboard som ett verktyg vid matematiskt lärande? Kan skillnaderna bygga på förskollärarens 

egen utbildningsbakgrund eller handlar det om vad man har för inställning till teknik i största 

allmänhet? Dessa är frågor som uppkommit hos oss under studiens genomförande. Vi upplever att det 

finns tydliga skillnader hur de tog tillvara på barnens visade uttryck för intresse. Förhållningssättet här 

anser vi handlar mycket om förskollärarnas erfarenheter som ligger till grund för attityder. 

Förskolläraren som ansåg att barnen blev maniska när de visade intresse för att arbeta med Smartboard 

uttryckte även en negativ inställning till teknik överlag. Hon påtalade att tekniken var överskattad. Vi 

upplevde att hon gärna ville bromsa den tekniska utvecklingen och göra som hon alltid gjort. Vi insåg 

att vår tolkning av begreppet bodymind skiljde sig markant mot förskollärarens tolkning av detsamma. 

Vi syftade på Smartboards interaktiva möjlighet i förhållande till begreppet, medan förskolläraren 

direkt förkastade Smartboards interaktivitet till förmån för kroppsligt eller sinnligt arbete med fysiskt 

material såsom platspengar, pinnar mm. Här skiljde sig även förhållningssättet på vad som var ett 

konkret och laborativt material. Förskolläraren kunde inte se Smartboards möjligheter att konkretisera 

och tydliggöra matematiska områden i relation till att utforska med kroppen interaktivt. De övriga fem 

förskollärarna påtalade istället Smartboards möjligheter att konkretisera matematik. De var inte heller 

främmande till teknikens utveckling. På en av enheterna tyckte vi oss se att de arbetade mer aktivt med 

att involvera Smartboard i matematik och den dagliga verksamheten. Vi upplevde att de hade ett 

helhetsperspektiv där ämnen sammanflätades. Vi tolkade det som att förskollärarna hade större 

möjligheter att påverka sin arbetssituation, med avseende på teknisk utrustning.  
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En annan tanke som väckts hos oss är om förskollärarna har anammat det som Olsson och Forsbäck 

(2009:19-20) skriver om den fokusförskjutning som skett, då lärandet idag handlar om förståelse och 

användning av matematik. Vi upplevde att flera förskollärare fortfarande ser matematiken som ett 

isolerat ämne istället för i ett socialt sammanhang och interaktion där språket också ingår. Vid 

intervjuerna upplevde vi däremot att förskollärarna frångick ämnet och svarade i allmänna ordalag. 

Något vi har reflekterat över är att ingen av förskollärarna påtalat någon skillnad när det gäller kön i 

relation till användandet av Smartboard. 

Enligt tidigare forskning så har lärarens engagemang och förståelse för kognition stor betydelse för 

elevernas utveckling. Det krävs att förskolläraren har ett förhållningssätt där hen utvärderar sin egen 

effekt på lärandet (Holmes 2009: 354-355, 363; Hattie 2013:52, 221). Klingberg (2011:171) går ett 

steg längre och menar att han har sett en sammansmältning av kunskap inom psykologi, 

neurovetenskap, pedagogik och informationsteknologi, vilket ger upphov till en ny era för lärande. Vi 

upplevde att det finns en okunskap, kring nyare forskning, hos förskollärare när det gäller hur barn lär 

sig. Det var märkbart att flera förskollärare fortfarande har ett mer traditionellt förhållningssätt till 

lärande. 

Tid, planering och användning 
Om vi ser till beskrivningen av verktyget som artefakt, så kan tekniken förändras genom växelverkan 

mellan redskap och verksamhet. Synen på informationsteknologi förändras över tid. Kanske kan det 

vara så att Smartboards inträde ännu inte har fått tillräckligt med tid i våra klassrum? Människan 

tillverkar fysiska redskap för ett ändamål, men är artefakterna alltid användarvänliga. Vi upplevde att 

alla förskollärare uttryckte att teknikstrulet var största skälet till att de tvekade till att utnyttja alla 

möjligheter. Okunskapen och brist på tid att lära sig var andra viktiga påverkansfaktorer. Rydstedt och 

Säljö (2008:125) menar att användandet av informationsteknologin har förskjutits från individ- till 

grupprelaterat lärande, men vi har förstått att endast en i taget kan nyttja de interaktiva funktionerna på 

en Smartboard. Vi funderar även på vilket syfte införskaffandet av Smartboard från början hade. Var 

det för att främja socialt samspel och delaktighet, var syftet kunskapsrelaterat t.ex. inom matematik, 

eller var syftet att modernisera skolans teknologi? Många tekniska enheter ger inte per automatik en 

bättre undervisning.  

Kennewell (2007) ger IWBs fyra roller då den har som uppgift att fungera som konsult, organisatör, 

hjälpmedel eller arkiv, vilket är olika områden som artefakten kan nyttjas för. Men det författaren 

menar med sin indelning är att det tydliggör olikheterna mellan IWBs och dess potential i förhållande 

till traditionella tekniska artefakter. Han uttrycker att det finns risk för att IWBs ställs i garderoben för 

nyare teknikutrustning (Kennewell 2007:5-7, 8). Vi är benägna att hålla med honom om det är så att 

förskollärarna inte får möjlighet att ta till sig de olika användningsområden som en Smartboard kan 

nyttjas inom. Återigen handlar det om tid och möjlighet till kompetenshöjning. En ny teknisk artefakt 

som är på intågande är surfplattan, vilken ger en större möjlighet att flera kan arbeta med interaktiva 

och multimodala uppgifter individuellt likväl som tillsammans i ett socialt samspel.  

Lärande, material och program  

En tanke som vi funderat på är hur de program som finns används. De matematiska övningarna som 

finns att tillgå på Smartboard behöver inte per automatik bli interaktiva. Har förskolläraren ett mer 

traditionellt förhållningssätt kan övningarna bli fyller-i-övningar för bara en person i taget på en 

Smartboard, istället för att locka till samspel och diskussion mellan förskolläraren och flera barn. Även 
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material som skapats av någon annan mer entusiastisk kollega kan innebära vissa problem. När 

förskolläraren själv inte ”äger” materialet kan det vara svårt att förstå hur det fungerar, hur personen 

som skapat eller tagit fram materialet har tänkt att det ska gynna lärandet etc. Här tror vi att det är 

viktigt att förskollärarna får tid att sitta ner och diskutera materialet och dess möjligheter. 
Intervjumaterialet gav en bild av att det varierade mellan på hur mycket förskollärarna använde 

Smartboards möjligheter. En förskollärare poängterade att det krävdes engagemang för att hitta 

material och program till Smartboard. Vi upplevde en viss frustration hos de andra förskollärarna som 

menade att det tog tid att sammanställa eller leta efter material till Smartboard. Engagemangets 

betydelse för lärandet påtalar Hattie är en av framgångsfaktorerna tillsammans med motivation, 

intresse och god relation till eleven (Hattie 2012:131-132, 317-318).  

Det material och program som förskollärarna använde sig av stämde väl överens på de båda enheterna. 

Skillnaden var att enhet 1 sa sig använda en digital matematikbok och enhet 2 ett program med 

blandade ämnen som kallades Skollicens. Vid förfrågning om materialet framkom dock att enhet 2 

använde sitt program mer sporadiskt, medan enhet 1 använde sitt material flera gånger i veckan. Vår 

frågeställning blev varför man till en början påtalade att man använde sig av olika program och 

material, när man senare kritiserade detsamma och undvek att använda dem.  

Sammanställning av resultatdiskussionen 

Utifrån tidigare forskning och vår studie tycks den avgörande frågan handla om förskollärarnas 

förhållningssätt till sitt arbete i relation till tid, planering, användning, material, program och lärande. 

Den frågan som inte helt har klarlagts är varför förskollärarna väljer att använda den interaktiva tavlan 

vid matematiskt lärande. Det är tydligt att de har känt sig ålagda att använda de införskaffade 

artefakterna då de inte varit till fullo delaktiga vid inköp och planering. Detta tar fokus från varför de 

egentligen (enligt dem själva) använder Smartboard. En annan tanke som har uppkommit är att det är 

svårt för en förskollärare att utnyttja barns visade intresse och de möjligheter som Smartboard kan 

erbjuda när de själva inte tycker sig ha kunskapen att stötta barnen i sitt lärande. Detta är också en del i 

vår studie som är svår att påvisa då det handlar om otillräcklighetskänslor som förskollärare inte alltid 

vill ge uttryck för mer än att de påtalar tidsbrist och kompetensutvecklingsbrist.  

En utmanande fråga är hur förskollärare ska kunna påverkas att förändra sitt förhållningssätt mot en 

gemensam riktning. Vi tror att det handlar om att förskollärarna får en förståelse för och kunskap om 

hur det egna agerandet påverkar sammanhanget och hur de kan utnyttja Smartboards med dess 

interaktiva möjligheter som mervärde vid matematiskt lärande. Det handlar om att ta vara på den 

sinnliga och lustfyllda kraften i lärandet. Att fånga barnens intressen och låta barnen lära tillsammans. 

Att utnyttja Smartboards fulla potential med alla de möjligheter som står till buds som komplement 

vid matematiskt lärande. Ett abstrakt ämne kan tydliggöras och konkretiseras då barnen har möjlighet 

att få lära med kroppen samt utmanas enligt Vygotskijs proximala utvecklingszon. Tänkande, görande, 

revisiter med reflektioner i samspel utifrån intresse och motivation med engagerade förskollärare torde 

vara den ultimata inlärningsmiljön inom ämnet matematik i förskoleklass. 

Metoddiskussion 
Under studiens gång har vi kommit till vissa insikter. Vi upptäckte att sex intervjuer är ett otillräckligt 

antal för att kunna dra generella och allmängiltiga slutsatser för större områden, då studien 

innefattades av endast två enheters förskollärare. Metoden vi valde var halvstrukturerade 
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livsvärldsintervjuer, som är en form av kvalitativa forskningsintervjuer. Kvale (2009: 32) skriver att 

dessa intervjuer kräver förkunskaper om intervjuområdet, då många metodbeslut fattas direkt på plats. 

Han menar även att det är viktigt att intervjuaren förstår de teoretiska svårigheter som kan uppstå samt 

att det finns alternativa metoder som genererar kunskap vid samtal. Detta var mycket svårare än vad vi 

trodde. Vi märkte att det är en sak att samtala, som vi anser att vi har en viss vana av, och en annan sak 

att intervjua. Vi uppmärksammade att det inte alltid var så lätt att ställa tillräckligt bra frågor, att 

lyssna in och låta den intervjuade få tid att reflektera över vad den sagt. Vi kände att mer erfarenhet 

hade kunnat förbättra våra intervjuer, då den sjätte intervjun var bättre än den första. Vid avlyssnade 

av de första intervjuerna märkte vi att vi höll ett högre tempo på frågeställningarna och lyssnade inte 

alltid in om den intervjuade hade mer att tillägga, utan ställde istället nästa fråga. Vi tycker även att vi 

märkte av en viss frustration, i de första intervjuerna, när den intervjuade inte svarade specifikt på de 

matematiska frågorna. Samtidigt kändes det som vi sögs in i den intervjuades livsvärld. Vid den sjätte 

intervjun var tempot lägre. Vi väntade ut den intervjuade och var inte lika ”rädda” för tystnader. Vi 

frågade dessutom om frågor, när svaren blev mer generella istället för med matematisk inriktning. Vi 

upplevde att det var svårt att styra in förskollärarna på det vi hade som syfte att undersöka dvs. hur 

förskollärare upplever att den interaktiva tavlan kan vara ett verktyg vid matematiskt lärande. Ofta 

blev svaren mer allmängiltiga och beskrev Smartboard som verktyg vid lärande. I efterhand skulle vi 

velat ha gå tillbaka för att fråga om vissa frågor. Detta för att få en tydligare bild av förskollärarnas 

arbete med Smartboard kring matematiskt lärande. Vi kunde även uttyda att förskollärarna hade olika 

synsätt på vad de ansåg interaktivitet och samspel var, även vid samma enhet. En annan olikhet som vi 

kunde urskilja var synsättet på matematik. Vissa av förskollärarna såg matematik mer traditionellt och 

vi tolkade det som om de hade matematiklektioner, där de räknade tal, drog streck från prick till prick 

och skrev siffror i egna matematikhäften, medan andra förskollärare tolkade ämnet som att det fanns 

matematik överallt som t.ex. i sång och dans.  

Vi upplevde att trots att förskolläraren svarade mer generellt när de skulle beskriva sitt arbete med 

Smartboard vid matematiskt lärande, så fanns det en vilja att svara ”rätt” på frågan. Detta beskriver 

Kvale (2009:48-50) som maktsymmetri, vilket är vanligt inom kvalitativa forskningsintervjuer. Han 

menar att det omedvetet kan finnas en vilja att svara på ett sätt som den intervjuade tror att den som 

intervjuar vill höra. Vi upplevde att den intervjuade svarade på vissa frågor antingen för att de trodde 

att vi ville höra det svaret, eller så fanns det svar som de visste de borde svara. Det som blev intressant 

var att de intervjuade som svarade på ett sådant sätt, motsade sig själv när de senare skulle beskriva 

hur de upplevde, gjorde eller arbetade. Vid studien start hade vi planer på att följa ett mer strukturerat 

frågeupplägg, men som vi nämnt tidigare valde vi att utgå från mer tematiska frågeställningar. I 

efterhand skulle det kanske varit bättre för oss, som inte har så stor intervjuvana, att ha ett mer 

strukturerat underlag, för att på så sätt lättare få svar på de frågor vi hade. Vi tror dock att resultatet 

inte blivit lika intressant som vi nu anser att det blev. Sammanställningen av materialet gjorde vi med 

hjälp av den narrativa metoden genom forskarstyrda berättelser, där de som blivit intervjuade beskrivit 

sin verklighet. Detta gjorde vi, som tidigare nämnts, genom olika teman. Nylén (2005:50) skriver att 

det som är gemensamt för den narrativa metoden är att berättelserna sammanställts efter en stor mängd 

insamlad data genom ett visst mönster. Vi blev lite förvånade över den stora mängd 

transkriberingsmaterial som vi erhållit efter sex intervjuer. Svårigheten för oss var därefter att dela upp 

vårt forskningsmaterial inom de teman vi valt sedan tidigare. Det visade sig vara svårare än vi först 

trott, då de intervjuade beskrev sin livsvärld var det svårt att tydligt separera berättelserna under olika 

teman. De olika temaområden som studerats påverkade varandra och vävdes samman då exempelvis 

förhållningssättet och tiden var avhängig planeringen som i sin tur påverkade barnens arbete med den 

interaktiva tavlan och materialet. Våra teman valdes utifrån de frågeställningar som vi haft i studien. 

När det gäller validiteten av vår studie är det svårt att helt ta avstånd från egen erfarenhet och insikt i 
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förskoleklassmiljön, då vi själva arbetat under hela studietiden. Frågeställningarna har kontinuerligt 

aktualiserats och litteratur tillsammans med andra gjorda studier har fått ligga till grund för de 

tolkningar och slutsatser som dragits utifrån vår intervjustudie. Om vi skulle gjort om studien skulle vi 

tagit med fler intervjupersoner och involvera fler enheter, kanske även jämföra med en annan 

kommun, för att få ett större underlag. 

Slutord 
Under tiden vi har arbetat med denna studie har vi uppmärksammat att arbetet i förskoleklass mer och 

mer påverkats av den nya teknik som införts via Smartboarden i förskoleklasserna. Fler resurser i form 

av applikationer eller appar (tillämpningsprogram till teknisk utrustning) utvecklas och interaktionen 

utökas genom lärprogram inom olika ämnen. Det som i dagsläget känns mest aktuellt inom 

teknikområdet är att nyttja surfplattor i kombination med Smartboards, vilket idag är realitet. Detta 

kan leda till större variationer och utbud vilket ger individualiteten och samspelet större utrymme. 

Barnen kan då arbeta med varsin enhet samtidigt och utmanas på individuell nivå när de samspelar 

kring vad de ser på Smartboarden.  Det pågår forskning inom lärprogram i kombination med kognition 

och perception där det talas om de kognitiva stilarna i relation till identitetsskapande (Sjödén 2013:8, 

12). Den problematik som vi har sett och som kvarstår är bristen på kunskap kring det tekniska 

användandet. Studien visar på samma teknikproblematik som studier för nästan tio år sedan och 

utvecklingen är avhängig förskollärarnas kunskap kring detta (Higgins et al. 2007:215). Vi som själva 

snart är färdigutbildade förskollärare upplever oss sakna delar i vår egen utbildning om den nya teknik 

som vi kan komma att ställas inför i vår fortsatta yrkesutövning. Ytterligare en tanke som väckts under 

arbetet med studien är om forskningen når fram till förskollärarna eller om det är brist på intresse och 

engagemang hos förskollärarna som ligger till grund för att de inte är uppdaterade när det gäller ny 

forskning. Kanske det är en kombination av båda? 

En annan viktig aspekt är nyttjandet av interaktionen med ett förhållningssätt som bygger på 

utforskande, lek och socialt samspel. Vi har under studiens gång parallellt arbetat på våra ordinarie 

arbetsplatser. Detta har möjliggjort att teori och praktik har kunnat vävas samman. Vi har fått upp 

ögonen för hur olika förhållningssätt påverkar arbetet med barnen och framförallt i förhållandet till 

Smartboard. Många studier koncentrerar sig på hur en Smartboard kan vara en tillgång inom olika 

användningsområden i undervisningen i skolan. Vår önskan är att det skulle kunna forskas på hur man 

kan påverka pedagogers förhållningssätt och engagemang att ta till sig ny forskning i förhållande till 

lärande och användning av Smartborden.  Det skulle även vara intressant med forskning om hur den 

nya tekniken med dess lärprogram påverkar lärandet och barns samspel. Vi har sett stora ekonomiska 

satsningar på skolor och förskolor, men vi upplever att det inte har påverkat undervisningen när det 

handlar om barns intressen och samspel. Granath framhåller att ett lustfullt lärande sker i samspel 

(2011:1-4). Hjärnan vill ha roligt! (Finkel 1993). Det har varit en intressant och berikande erfarenhet 

att genomföra studien och våra hjärnor har fått stimulans samt fler funderingar att utforska. 
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Bilaga 1 

 

     XXXXXXX 4/2-13 

 

Hej 

 

Vi heter Marie Järvi och Jessica Myhrberg och går sista terminen på Förskollärarutbildningen vid 

Stockholms universitet. Vi håller just nu på med vårt självständiga arbete, där vårt syfte är att 

undersöka hur Smartboarden kan vara till hjälp/verktyg vid matematiskt lärande. Då flertalet skolor i 

kommunen köpt in Smartboards är vi nyfikna på hur pedagogerna praktiskt arbetar med Smartboarden 

och hur de anser att detta stimulerar till matematiskt lärande. 

 

Vi vore tacksamma om vi skulle kunna få intervjua 3 förskollärare som arbetar med Smartboard i 

förskoleklass. Vi är intresserade av att få höra om era upplevelser av Smartboarden vid matematiskt 

lärande. Intervjun beräknas att ta max 45 min och vi skulle uppskatta om det är möjligt att intervjun 

kan äga rum på skolan. För att hjälpa oss att komma ihåg det som uttryckts under samtalet vore vi 

tacksamma om vi får använda diktafon. Denna inspelning kommer att raderas i samband med arbetets 

inlämning. 

 

Ramarna kring vårt självständiga arbete följer de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet ger 

ut dvs. att deltagaren är informerad om uppgiften och deltar frivilligt, att deltagaren när som helst kan 

avbryta hens medverkan, att alla uppgifter kommer att anonymiseras såväl när det gäller personer, 

arbetsplatser, ort och kommun, samt att materialet enbart kommer att användas som underlag för vår 

undersökning som ligger till grund för vårt arbete. 

 

Har ni frågor eller funderingar kring detta går det bra att ta kontakt med oss. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Marie Järvi  marie.jarvi@telia.com   tel: 0707- 57 50 53 

Jessica Myhrberg jessica.myhrberg@gmail.com tel: 0737- 18 07 21 
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