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Beskrivning av utvecklingsarbetet/arbetssättet
Digital whiteboard har på kort tid blivit ett pedagogiskt hjälpmedel i vardagen som vi
inte vill vara utan. Det har ökat elevernas aktivitet, pedagogernas möjlighet att arbeta
flexibelt och ta tillvara elevernas intressen och förkunskaper.
Tekniken finns alltid så nära att vi kan visualisera och hitta svar på små och stora frågor
från eleverna ”här och nu”.
I samband med ombyggnaden av Beckombergaskolan installerades digital whiteboard i
alla klassrum, från förskoleklass till år 5, i särskolan samt i musiksalen och i
skolrestaurangen. Alla pedagoger fick en introduktion i hur man använder digital
whiteboard i det dagliga pedagogiska arbetet.
Utifrån den grunden har vi utvecklat arbetssätt som passar elevgrupperna och oss själva.
Detta arbete har underlättats av tillgängligheten, digital whiteboard har blivit ett
pedagogiskt komplement som skapar möjligheter i vardagen för alla. Den digitala
whiteboarden är tillgänglig hela dagen, under skoldag och i fritidsverksamhet.
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Förslag på upplägg vid ert besök på Beckombergaskolan
Besöket utformas efter dina/era behov och önskningar. Ta kontakt med vår
kontaktperson så hjälper hon er att skräddarsy besöket.
•

Arbete med digital whiteboard i särskolan år 1-5 (ca 2h)
Ni kommer till ett klassrum som är utrustat med en digital whiteboard.
Vi ger en kort introduktion, kopplad till vår specifika särskoleverksamhet.
Under ca en timme får ni prova grunderna i användandet av digital whiteboard.
Vi presenterar konkreta lektionsexempel:
Så här arbetar vi kring ”Sveriges landskap”
En morgonsamling ser ut på det här sättet i vårt klassrum.
Ett lektionspass med engelska.
Vi använder en lång rad skolprogram som på olika sätt passar i stort format, och
där alla våra elever aktivt medverkar utifrån sin förmåga.
Vi ger några praktiska exempel som fungerar bra i vår grupp.
Om ni vill kan vi testa hur program som ni använder i er verksamhet fungerar
med digital whiteboard.
Vi avrundar med eventuella frågor.

•

”Prova på” – pedagogiska möjligheter med digital whiteboard år F-5
Förslag 1: Besök i klassrum med elever (ca 2h)
Kort introduktion av vår kontaktperson som visar er till ett klassrum.
Där ges möjlighet att se hur pedagogen i samspel med sina elever använder sig
av whiteboarden i sitt arbete.
Möjlighet att ställa frågor till elever, i helklass eller i mindre grupper.
Efterföljande samtal med pedagogen samt tillfälle att prova på att använda
tavlan.
Förslag 2: Besök i klassrum utan elever (ca 2h)
Kort introduktion av vår kontaktperson som visar er till ett klassrum.
Där möter ni flera av skolans pedagoger som visar på vilka sätt de använder sig
av digitala whiteboarden. Efterföljande samtal med pedagogerna samt tillfälle att
prova på att använda tavlan.
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