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ABSTRAKT 

Linea Tikkanen 
Interaktiva whiteboardtavlor i matematikundervisningen 
En studie som berör kommunikation och lärarrollen 

Interactive whiteboards in the math class 
A study that concerns communication and teaching role 

Antal sidor: 28 

Syftet med detta arbete är att visa på hur den interaktiva whiteboardtavlan kan användas i 
matematikundervisningen. Arbetet undersöker även hur den interaktiva whiteboardtavlan 
påverkar kommunikationen under matematiklektionerna och hur lärarrollen ser ut vid arbetet 
med tavlan. Detta har undersökts med hjälp av kvalitativa observationer och intervjuer. Två 
pedagoger som arbetar med den interaktiva whiteboardtavlan i matematikundervisningen har 
ingått i undersökningen. Observationerna skedde på varsin matematiklektion hos dessa 
pedagoger och följdes av intervjuer med pedagogerna. Intervjuerna skedde skriftligt med en av 
pedagogerna och muntligt med den andra. Resultaten av undersökningarna visar att den 
interaktiva whiteboardtavlan kan användas för att variera matematikundervisningen på en 
mängd olika sätt. Den visar även att tavlan har, i de undersökta klassrummen, ökat 
kommunikationen och att lärarna upplever eleverna som mer aktiva och motiverade när tavlan 
används. Det visade sig i observationerna att pedagogerna använde sig av olika arbetssätt. De 
olika arbetssätten visades även ge skillnader i kommunikationen. 
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1. Inledning 
Detta examensarbete beskriver vad den interaktiva whiteboardtavlan kan bidraga med inom 
matematikundervisningen i grundskolans tidigare år. Jag valde detta ämne i hopp om att 
kunna inspirera pedagoger till en mer varierad undervisning inom matematikämnet. Att 
inspirera till varierad undervisning anser jag vara viktigt när 93 % av Sveriges elever i årskurs 
4 får sin matematikundervisning grundad från en lärobok (Skolverket, 2008), vilket inte 
uppfattas som en varierad undervisning. Intresset för matematikundervisning startade när jag 
läste inriktningen matematik för skolans tidigare år på lärarprogrammet på Växjö Universitet. 
I skrivandet stund studerar jag den näst sista terminen i utbildningen för att bli 
grundskolelärare mot de tidigare åren med inriktning mot svenska och matematik. 
 
Kommunikation är även något som jag ser som viktigt i matematikundervisningen. Det går att 
i kursplanen för matematik för grundskolan (2000) läsa följande angående kommunikation i 
matematiken: ”Utbildningen i matematik skall ge eleven möjlighet att utöva och 
kommunicera matematik i meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet 
sökande efter förståelse, nya insikter och lösningar på olika problem”(Skolverket 2000). Detta 
visar på att kommunikationen i matematikämnet är något viktigt. För att se vad den 
interaktiva whiteboardtavlan kan bidra med när det gäller kommunikation, kommer detta 
arbete även att undersöka hur kommunikationen på matematiklektionerna kan påverkas av en 
interaktiv whiteboardtavla.  
 
När jag blev tilldelad verksamhetsförlagd utbildning på en skola som var utrustade med 
interaktiva whiteboardtavlor blev jag förväntansfull. För mig symboliserade tavlan 
nytänkande arbetsmetoder och ett lustfyllt sätt att möta eleverna. Till min stora besvikelse 
användes knappt tavlan och när den gjorde det var ändamålet mest för att titta på film. Jag 
upplevde att kunskapen om de interaktiva whiteboardtavlorna var liten och att lärarna inte 
riktigt visste hur de skulle använda tavlan. 
 
Om man vill fördjupa sig i ämnet interaktiva whiteboardtavlor i undervisningen, finns det ett 
examensarbete från tidigare att läsa, Interaktiva whiteboards Ett verktyg för 2000-talets 
lärande? skrivet av Nicklas Andersson och Jenny Johansson (2006). Andersson och 
Johansson (2006) menar att det finns anledningar till att forska vidare angående interaktiva 
whiteboardtavlor i skolmiljön. De beskriver önskbara fortsatta undersökningar utifrån 
elevernas åsikter. Mina undersökningar bygger dock mest på pedagogernas uppfattningar, 
detta eftersom pedagogen oftast är den som väljer undervisningsmetod och på så sätt blir 
nyckeln till ifall den interaktiva whiteboardtavlan används eller inte. Pedagogen kan även 
berätta hur denne upplever att eleverna tar emot arbetsmetoden. 
 
Interaktiv whiteboardtavla, matematikundervisning och kommunikation är tre rubriker som 
återkommer i arbetet för att underlätta för läsaren. Dessa rubriker representerar de områden 
som anses mest lämpliga att undersöka för att uppnå syftet med arbetet. I teori- och 
resultatavsnittet är dessa rubriker utökade med underrubriker för att belysa specifika delar av 
rubrikerna.  
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta arbete är att visa hur den interaktiva whiteboardtavlan kan användas i 
matematikundervisningen. Arbetet ska även visa hur den interaktiva whiteboardtavlan kan 
påverka kommunikationen och pedagogens roll i klassrummet under matematiklektionen.  
 
De frågeställningar som undersöks i arbetet är:  
 

- Hur kan verksamma pedagoger använda sig utav interaktiv whiteboardtavla i 
matematikundervisningen? 

 
- Hur ser pedagogens roll ut vid användandet av interaktiv whiteboardtavla? 

 
- Hur kan kommunikation i matematiken påverkas av interaktiv whiteboardtavla? 
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3. Teoretisk bakgrund 
Den interaktiva whiteboardtavlan bygger på att det man kan se på en dator kan även ses på en 
interaktiv whiteboardtavla. Forskningen som finns angående datorer i klassrummet är 
omfattande och kommer till viss del att tas upp i detta arbete. Detta eftersom datorn och den 
interaktiva whiteboardtavlan är nära besläktade.  
 
Detta avsnitt av arbetet syftar till att visa på den forskning och litteratur som finns angående 
matematikundervisningen och den interaktiva whiteboardtavlan. Inledningsvis möter läsaren 
teknisk information om den interaktiva whiteboardtavlan och kan sedan läsa om matematik-
undervisningen och hur den kan genomföras på ett varierat och önskvärt sätt. En viktig del 
utav matematiken är kommunikationen, vilket är något som den interaktiva whiteboardtavlan 
skulle kunna bidra till. Avsnittet avslutas med att behandla hur den interaktiva 
whiteboardtavlan kan användas som verktyg i matematikundervisningen. 

3.1 Interaktiv whiteboardtavla 
En interaktiv whiteboardtavla är ett användbart verktyg i klassrummet. Det finns 1000 skolor i 
Sverige som idag har olika antal av interaktiva whiteboardtavlor (Netsmart AB 2009). Tavlan 
kan förklaras som en stor och tryckkänslig datorskärm. Den interaktiva whiteboardtavlan är 
kopplad till en traditionell dator som står i klassrummet. Det som händer på datorskärmen 
syns sedan på den interaktiva tavlan. Istället för att använda datormusen används fingret eller 
en speciell penna för att klicka på skärmen (Netsmart AB 2009). För att använda den 
interaktiva whiteboardtavlan behövs, precis som på en dator, datorprogram. 
 
En interaktiv whiteboardtavla har fler möjligheter än en dator. Tavlan kan förklaras på 
följande sätt:  
 

En interaktiv skrivtavla kopplar samman datorteknikens möjligheter med whiteboardtavlans 
gemensamma skrivyta och blickfång. En projektor projicerar datorskärmens bild på en stor 
gemensam tavla. Med hjälp av en digital penna går det att styra datorn från tavlan och även 
skriva direkt på ytan som vid användandet av en traditionell whiteboardtavla. Den stora 
skillnaden består i att det finns oändligt många skrivytor, och det skrivna eller ritade lagras 
digitalt och kan visas igen. Med tillhörande programvaror är det möjligt att förbereda 
lektioner och det finns en mängd funktioner för att skapa levande multimediala lektioner. 
 
 (Gustavsson 2009) 

 
För att tavlan ska komma till sin rätt i klassrummet behövs det utbildning utav lärarna (Becker 
2006; Netsmart AB 2009). Becker menar att man ska som pedagog ta tillvara på den nyvunna 
ytan som man får med en interaktiv whiteboardtavla. Det är inte igenom den verkliga 
storleken man vinner det utan den visar sig när man rullar sidorna upp och ner. Becker (2006) 
tycker däremot att man ska ha kvar sin traditionella whiteboardtavla ifall det skulle uppstå 
tekniska problem. Netsmart AB (2009) menar att de modeller av interaktiva whiteboardtavlor 
som idag finns på marknaden, fungerar alldeles utmärkt att skriva på med traditionella 
whiteboard-pennor, vilket skulle göra att det inte behövs två whiteboardtavlor i klassrummet. 
 
Det finns tre olika sorter av interaktiva whiteboardtavlor. De kan bestå av någon av följande 
tekniker: ”elektromagnetisk, bluetooth/infraröd teknik eller membran” (Netsmart AB 2009). 
De tavlor som är elektromagnetiska eller bygger på bluethooth/infraröd teknik styrs utav en 
speciell penna. Tavlor som bygger på membran tekniken däremot kan styras av antingen 
fingret eller en penna (Netsmart AB 2009). 
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Om en interaktiva whiteboardtavla ska användas i undervisningen behövs det som sagt en 
dator och projektor, men det är inte tillräckligt, datorn måste även innehålla programvaror 
som passar undervisningen. Många av företagen som säljer interaktiva whiteboardtavlor har 
egna program som ingår i köpet eller som säljs separat. Detta är en viktig komponent för att få 
ut det mest ur en interaktiv whiteboardtavla (Netsmart AB 2009). Märket Cleverboard har 
programmet LynX som ingår vid köp av en interaktiv whiteboardtavla. I detta program kan 
lärarna skapa sina egna lektioner, men det kan även användas under laborativa lektioner.   
  
De flesta stora läromedelsföretagen i Sverige har börjat lansera digitala läromedel. Digitala 
läromedel är något som enligt Brozin Bohman och Rudhe (2009) får större utrymme i dagens 
skola. Det finns både produkter som är kopplade direkt till de läroböcker som företaget ger ut 
och program som inte är kopplade till några böcker. De program som är kopplade till 
läroböckerna går ofta ut på att pedagogen kan ha genomgångar med samma uppslag som finns 
i matematikläroboken. Programmen som finns på markanden går att använda av lärarna vid 
genomgångar och fördjupningar, men det finns även program som eleverna själva kan 
använda.67.4 % av de svenska lärarna uppger att de använt sig utav datorprogram som finns 
på CD-Rom eller liknande, alltså inte program som finns på Internet (European Commission, 
2006). Hur många pedagoger som använder sig utav pedagogiska gratisprogram som finns att 
tillgå på Internet, framgår inte.  I vilken utsträckning pedagoger använder sig av hemsidor 
som är riktade mot att underlätta planeringen utav lektionerna vet man inte heller. 
 
Att digitala läromedel skulle vara bättre än traditionella läromedel finns det inga uppgifter 
om. Dock presenterar Brozin Bohman och Rudhe (2009) tre punkter som är fördelar med 
digitala läromedlen. De menar att digitala läromedel ”ger tillgång till mängder av information. 
De gör det möjligt att kommunicera med andra människor. De underlättar produktionen av 
text, bild och ljud” (Brozin Bohman, Rudhe 2009 sid. 30). Roghaug (1996) menar att de 
uppgifter som elever löser på datorn kan hjälpa elever till en individualiserad undervisning. 
Detta genom att de uppgifter som eleverna ska lösa på datorn ofta går att anpassa, både 
hastighetsmässigt och nivåmässigt, något som läroboken inte alltid tillåter. (Roghaug 1996; 
Alexandersson m.fl. 2001). Eftersom detta åsyftar till den programvara som finns i datorn, 
kan detta likaväl ske på den interaktiva whiteboardtavlan eftersom det används samma 
programvaror. 

3.1.2 Den interaktiva whiteboardtavlan som verktyg i 
matematikundervisningen 
Den interaktiva whiteboardtavlan kan vara ett bra verktyg i matematikundervisningen 
eftersom det har visats att det finns fördelar för lärandet (Myndigheten för skolutveckling 
2007b). Det har även visats att elever har bytt inställning till matematik efter arbetat med den 
interaktiva whiteboardtavlan, vilket också förstärker anledningarna till att använda den som 
ett verktyg i matematik undervisningen (Wall m.fl. 2005).  
 
Myndigheten för skolutveckling (2007b) skriver att interaktiva whiteboardtavlor gör att 
”lärandet förstärks” (Myndigheten för skolutveckling 2007b, sid. 29). De menar även att det 
går att se att tavlan i början ger en positiv inverkan på undervisningen.  
 
Wall m.fl. (2005) har undersökt vad engelska elever anser att den interaktiva 
whiteboardtavlan har bidragit med till deras utveckling. Undersökningen mätte bland annat att 
när eleverna pratade om den interaktiva whiteboardtavlan i relation till ett ämne var det oftast 
i relation till matematikämnet. En del elever ansåg att den interaktiva whiteboardtavlan hade 
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ändrat deras syn på matematik. Wall m.fl. (2005) skriver även att orden fun (roligt) och games 
(spel) nämndes ofta i samband med den interaktiva whiteboardtavlan och 
matematikundervisningen. En pojke utryckte sig: “Jag tycker om whiteboarden eftersom den 
ändrade min åsikt om att hata matte” [Min översättning] (Wall m.fl.2005, sid. 861). 
 
Myndigheten för skolutveckling (2007a) menar att det finns forskning som visar att IT 
förstärker elevers motivation i ämnet matematik. De skriver att det: ”ger ett ökat fokus på 
strategier och tolkning, ger snabbare och mer precis återkoppling till elever samt ökar elevers 
samarbete och samverkan” (Myndigheten för skolutveckling 2007a, sid. 24). Även Rognhaug 
(1996) menar att datorn kan användas som motivation i klassrummet. Då är det inte främst 
arbetet vid datorn som gör att eleverna blir motiverade att arbeta, utan det är den motivation 
som uppstår när eleven vet att den kan få tid vid datorn som gör eleven motiverad. Wall, 
Higgins och Smith (2005) har i sin undersökning om den interaktiva whiteboardtavlan märkt 
att eleverna ansågs motiverade till att arbeta med tavlan. De menar att en del av eleverna vill 
få sina arbeten visade och presenterade på den interaktiva whiteboardtavlan. Även European 
Commission (2006) stärker att den interaktiva whiteboardtavlan och datorn skulle kunna 
skapa motivation hos eleverna. De menar att 86,3% utav de svenska lärarna upplever att 
eleverna blir mer uppmärksamma och motiverade vid användandet av datorn och Internet i 
undervisningen. 
  
Den interaktiva whiteboardtavlan kan ge möjligheter till diskussioner i klassrummet. Wall 
med fleras (2005) undersökning visar att en del av eleverna ansåg att tavlan hade gjort dem 
mer positiva till att dela med sig utav idéer i klassrummet och insett vikten av att dela med sig 
utav tankar.  

3.2 Matematikundervisningen 
Det finns olika aspekter på hur en bra matematikundervisning ska vara. En matematik-
undervisning ska enligt Grundskolans kursplan i matematik (2000) bland annat bestå av 
kommunikation och vara varierande. En bra matematikundervisning kan även ta hänsyn till de 
olika inlärningsstilar som eleverna föredrar, förklarade av Boström och Svantesson (2007). 
Utöver detta bör det även finnas en engagerad pedagog i klassrummet som bidrar till att 
eleverna upplever matematik positivt (Ingvill M. Holden, 2001). 
 
NCM, Nationellt Centrum för Matematikundervisning (2000), menar att de flesta 
matematiklektioner går ut på att eleverna skall sitta tysta och räkna eller att pedagogen håller 
genomgångar. Detta gör att eleverna sällan får ”analysera och lösa problem, argumentera för 
sina lösningar eller befästa begrepp” (NCM, 2000, sid. 11). Detta grundar NCM (2000) på 
Skolverkets publikationer: Den nationella utvärderingen av grundskolan våren 1992. 
Matematik åk 5 och Den nationella utvärderingen av grundskolan våren 1992. Matematik åk 
9. Detta är alltså ett argument som bygger på en utvärdering för mer är tio år sedan, då lärarna 
arbetade efter LGR80. Det kan tänkas att i och med en ny läroplan, LPO94, skulle arbetssättet 
ändras, i och med att det i grundskolans kursplan för matematik står tydligt och klart att: 
 

 Utbildningen i matematik skall ge eleven möjlighet att utöva och kommunicera matematik i 
meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya 
insikter och lösningar på olika problem. 

                 (Grundskolans kursplan i matematik, 2000) 
 
Detta visar att lärarna ska se till att eleverna får kommunicera och vara aktiva i sitt eget 
sökande. Undersökningen TIMSS 2007 (Trends in International Mathematics and Science 
Study) (Skolverket 2008), visar att eleverna i den svenska skolan fortfarande i stor omfattning 
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(93 % av eleverna) får matematikundervisning grundad på en lärobok. Att eleverna skulle 
arbeta utifrån matematikläroboken individuellt är ett arbetssätt som NCM (2000) förkastar om 
eleverna ska nå målen. De menar vidare att det är pedagogen som ska ha kontrollen över vad 
matematikundervisningen ska innehålla och att läroboken inte ska styra.  
 
Skolverkets publikation Svenska elevers matematikkunskaper i TIMSS 2007 (2008) innehåller 
ett klargörande på att svenska elever i stor utsträckning har problem med taluppfattning och 
saknar säkerhet att räkna ut algoritmer, då speciellt subtraktion. I publikationen står det även 
att pedagogen måste använda sig av diskussioner för att höra eleven resonera om matematik. 
Pedagogen kan då få en uppfattning om elevens räknestrategier och kan hjälpa eleven på rätt 
spår om strategin inte fungerar. Eleverna i de tidigare skolåren är de som främst behöver få 
dessa diskussioner eftersom de annars kanske använder sig utav fel strategier under fler år 
(Skolverket 2008).   
 

3.2.1 Inlärningsstilar 
Om man skall följa de riktlinjer som finns i LPO94 (2006) ska pedagogen skapa en 
individuell undervisning till varje elev. Ett sätt att arbeta för individualisering är att arbeta 
med inlärningsstilar enligt Boström och Svantesson (2007).  
 
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklass och fritidshemmet, LPO94, tar upp 
det faktum att eleverna behöver en individuellt anpassad undervisning. Det står i LPO94 att: 
”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (Skolverket, 2006. 
sid 4). För att individualisera undervisningen kan pedagogen utgå från elevernas 
inlärningsstilar. Illeris (2006) menar att alla människor har sin egen inlärningsstil, något som 
även Boström och Wallenberg (1997) tar upp. Boström och Wallenberg (1997) menar även att 
de olika inlärare som kan finnas i en klass är; den taktile, den kinestetiske, den auditive och 
den visuella. Om en elev är den taktile inläraren betyder det att eleven lär sig bäst genom att 
få använda sig utav händerna. Den elev som bäst lär sig genom att röra på sig och känna 
känslor medan eleven lär sig, benämns som den kinestetiske inläraren. Att vara en auditiv 
inlärare, menas att man bäst lär med sin hörsel medan en visuell inlärare bäst lär med sin syn 
(Boström och Wallenberg, 1997; Boström och Svantesson, 2007). 
 
Boström och Wallenberg (1997) menar att om pedagogen kan ”få eleverna att använda så 
många sinnen som möjligt vet vi att deras [elevernas] inlärningskapacitet ökar dramatiskt och 
därmed även deras minne och färdigheter” (Boström och Wallenberg 1997, sid. 15). Även 
Boström och Svantesson (2007) trycker på det faktum att ingen människa bara använder sig 
utav ett sinne. Människan har ett starkt sinne och de andra är inte fullt så starka vid inlärning. 
Vilket visar på att inlärning där endast en inlärningskanal används inte är att föredra. Skolorna 
i Sverige har under en längre period arbetat med att bara stimulera den visuella perceptionen 
(Boström och Wallenberg, 1997). Boström och Wallenberg (1997) menar att de andra 
inlärningsstilarna inte har fått något stort utrymme i undervisningen.  
 
För att stimulera många olika inlärningsstilar kan den interaktiva whiteboardtavlan vara 
passande. Den kan bidra med bilder på skärmen samtidigt som pedagogen pratar, detta 
stimulerar den auditiva och den visuella lärstilen. Wall, Higgins och Smiths (2005) 
undersökning visar att eleverna ansåg att deras auditiva inlärning stimulerades. De menar 
även att eleverna ofta tyckte att den auditiva inlärningen kompletterades av den visuella när 
de arbetade med den interaktiva whiteboardtavlan. Elever som behöver få stimulans utav den 
kinestetiske och taktile inlärningsstilen kan själva få flytta föremål på tavlan och på så sätt få 
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förståelse för matematiken. I Wall, Higgins och Smiths (2005) undersökningen var det två 
elever som nämnde det faktum att de kunde flytta föremål på skärmen som något positivt. 

3.2.2 En varierad undervisning 
Om en pedagog vill ta hänsyn till elevernas olika inlärningsstilar är det viktigt med variation i 
undervisningen (Ljungblad 2001). Matematikundervisningen kan varieras genom olika 
arbetssätt och övningar. NCM tar upp vikten av att möta ”konkreta modeller, vardagsspråk, 
teckningar, diagram, skriftspråk, matematikterminologi, matematiska notation och symboler” 
i matematiken (NCM, 2000, sid. 15). Variation är även något som eleverna själva efterfrågar i 
en undersökning som Myndigheten för skolutveckling (2007a) har gjort på elever i årskurs 
nio. 
 
Ett sätt att variera undervisningen är att använda sig utav ett laborativt arbetssätt, något som 
skulle kunna bidra till att matematikundervisningen blir lustfylld enligt NCM (1995). NCM 
(1995) menar även att matematikundervisningen ofta börjar från fel håll då pedagogen vid 
nytt område börjar med en teoretisk förklaring och avslutar området med problemlösning, ett 
bättre arbetssätt är att börja med laborativa uppgifter. Att arbeta konkret är något som skulle 
gynna både elever som har svårigheter med matematiken och matematikbegåvade elever 
(NCM 1995). De elever som har svårigheter med matematiken kan gynnas av att möta nya 
moment genom laborativt material som låter eleverna använda händerna och känseln. Detta 
eftersom dessa elever ofta lär sig bäst med att använda sig utav de taktila och kinestetiske 
sinnena (Ljungblad 2001, Boström och Svantesson, 2007).  
 
Ett laborativt arbetssätt skulle gynna olika elever enligt NCM (1995), men Boström och 
Svantesson (2007) menar däremot att när nya områden ska introduceras i klassen ska det 
utgås från elevernas olika starka sinnen. En del elever behöver laborativt material i början, 
precis som NCM (1995) menar, medan en del elever lärs sig bäst genom att bara läsa. 
Boström och Svantesson (2007) anser att ett arbetssätt som tillåter eleverna att välja det 
arbetssätt som passar eleven bäst, vore den mest lämpade metoden.  

3.2.3 Pedagogens roll 
Pedagogens roll, i ett klassrum där olika sätt att möta matematik används och låter där 
eleverna få diskutera, blir annorlunda i jämförelse med om undervisningen enbart utgår från 
lärobokens tysta räkning, enligt NCM (2000). Om eleverna ska kunna diskutera och 
kommunicera blir pedagogens roll att skapa en miljö där eleverna känner sig trygga och vill 
dela med sig av idéer (NCM 2000, NCTM (National council of teachers of mathematics) 
2000). När elever redogör för sina räknestrategier ska pedagogen ställa frågor till eleven, 
enligt Johnsson och Wirth (2007). De menar att frågor som: ”Hur tänkte du när du räknade? 
[och] Kan du räkna på något annat sätt” (Johnsson och Wirth 2007, sid. 82) är två frågor som 
vara bra att ställa. Att ställa dessa frågor ska bidra till att eleverna ska tänka på hur de tänker, 
metakognition. Frågorna kan även bidra till att de som lyssnar på svaret även kan lära sig i 
och med att de hör och får tillgång till flera strategier. (Johnsson och Wirth 2007). Enligt 
NCTM (2000) ingår det även i pedagogens roll att hjälpa eleverna att tydliggöra sina 
strategier så att resten av klassen förstår, detta gäller främst i de yngre åren.  
 
Ingvill M. Holden (2001) skriver att pedagogens entusiasm är en bidragande faktor till hur 
eleverna uppfattar matematikundervisningen. Även Pehkonen (2001) menar att läraren i sig 
själv bidrar till hur eleverna ska uppfatta matematiken. Han skriver att det är lärarens 
uppfattning av matematik som är en avgörande faktor för vad eleverna får göra på lektionerna. 
Olika faktorers uppfattningar om ämnet matematik bidrar till att påverka elevernas 
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matematikundervisning. Det är både föräldrarnas, läromedelsförfattarnas och elevernas egna 
uppfattningar som styr matematikundervisningen (Grevholm red. 2001).  

3.3 Kommunikation 
Kommunikation är något som har stor plats inom matematik om det ses till grundskolans 
kursplan i matematik (Kursplanen för matematik i grundskolan, 2000). Att arbeta med 
kommunikation genom skrift och tal inom matematikundervisning bidrar både till 
utvecklingen för elevens språk men det utvecklar även elevens matematiska kunskap, enligt 
NCM (2000). Att kommunikation kan öka elevernas matematiska utveckling menar de sker då 
eleven ska förklara hur de tänker matematik. Detta ger ökad insyn i elevens kunskap för både 
eleven själv och pedagogen.  
 
Wistedt (2000) menar att kommunikation i matematiken ska ses som ett stöd. Hon skriver: 
”Kommunikationen fungerar som en tillfällig byggnadsställning, som stöttar och riktar 
lärandet under ett uppbyggnadsskede” (Wistedt 2000 sid 65). Kommunikationen hjälper alltså 
elevens lärande åt rätt håll och kan hjälpa till att styra eleven åt rätt håll om eleven har osäkra 
strategier. NCTM, National council of teachers of mathematics (2000) däremot tar iden om 
kommunikationen ett steg längre och menar att kommunikationen inom matematik är mer än 
ett stöd. De menar att genom att eleven får möta matematik på många olika sätt och över olika 
konstellationer bidrar detta till att eleverna kommunicerar för att lära sig matematik men även 
att eleverna lär sig kommunicera matematik. Kommunikation inom matematik menar NCTM 
(2000) ger eleverna möjligheten att reflektera över sina kunskaper och problemlösnings 
metoder.  
 
Gemensamma genomgångar i helklass där kommunikation är central kan vara något väldigt 
bra, menar Johansson och Wirth (2007). Dessa genomgångar ska präglas av kommunikation 
och aktiva elever. Att ha en matematikundervisning som utgår ifrån matematikläroboken 
menar de inte kan bidra till att undervisningen inte präglas utav kommunikation. Den skulle 
enligt dem inte ge eleverna tillgång till olika strategier, något som kommunikation med andra 
elever och pedagoger kan bidra med.  
 
Vid gemensamma genomgångar ska det även ligga fokus vid metakognition, vilket betyder att 
eleverna ska lära sig förstå hur de tänker när de löser matematikuppgifter (Johansson och 
Wirth 2007). Detta är inget som går enkelt utan något som pedagogen måste hjälpa eleverna 
med, genom kommunikation. Frågor som pedagogen kan använda sig av för att hjälpa 
eleverna är: ”Hur tänkte du när du räknade? ”,”Kan du räkna på något annat sätt?” (Johansson 
och Wirth 2007, sid. 82). Myndigheten för skolutvecklingen (2007b) menar att den interaktiva 
whiteboardtavlan har visats ha en positiv inverkan på just elevernas metakognition. Johansson 
och Wirth menar vidare att när frågor som lockar elever till metakognition diskuteras i 
klassrummet gynnar det alla elever. Den elev som förklarar hur den tänkt får insikt i sitt eget 
tänkande och de elever som lyssnar får höra olika lösningsstrategier. Kommunikationen i 
helklassgenomgångar måste vara som ett samtal och får inte vara en monologuppvisning av 
pedagogen (Johansson och Wirth 2007). 
 
Det räcker inte med att låta eleverna sitta i grupper och diskutera matematiska uppgifter 
eftersom eleverna inte alltid har den förmågan att kunna kommunicera på den nivån (Wistedt, 
2000). Detta menar även NCTM (2000) och betonar vikten av pedagogens roll vid 
kommunikation i klassrummet. De skriver att prata matematik inte är något som kommer 
naturligt för eleverna utan måste utvecklas under tid med hjälp av pedagogen.  NCTM (2000) 
menar att om eleverna i ett tidigt stadium möter matematik genom att få prata och skriva med 
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andra elever kan detta bidra till ett mer precist och formellt matematikspråk. I skolans 
tidigaste år är inte det formella matematikspråket det viktigaste, utan att eleven får förmågan 
att uttrycka hur den tänker. Ett formellt matematisktspråk är dock något att ska sträva efter att 
alla elever uppnår (Berggren och Lindroth, 2004). 
 
Att eleverna kan utveckla sitt formella och matematiska språk genom kommunikation med 
elever eller pedagogen, beror på att eleven kommer förstå att de behöver mer precisa ord inom 
matematiken för att de två kommunicerande parterna ska prata om samma sak (NCTM 2000). 
Skall det formella matematikspråket komma på detta viset är det viktigt att pedagogen inte 
stressar fram det matematiska språket hos eleven utan eleven själv får förstå att hon/han 
behöver specifika begrepp. I de yngre åren är det viktigt att eleverna får hjälp av pedagogen 
att göra sig förstådd när elevens strategi ska förklaras inför klassen. Detta eftersom eleven i 
vissa fall inte har tillräckligt med ord för att göra sig förstådd inför sina kamrater och 
pedagogen måste hjälpa till för att resterande elever ska förstå hur eleven tänkt (NCTM 2000). 
NCM (2000) presenterar två olika upplägg för att ta in begrepp i matematiken. Det är 
antingen genom det förklarande sättet eller genom det upptäckande sättet som pedagogen kan 
låta eleverna ta till sig begrepp. Det förklarande går ut på att pedagogen eller föräldrar 
förklarar begreppet och regler. Detta kan ge en effektivare inlärning. Denna inlärningsmetod 
är vanligast i grundskolan enligt NCM (2000). Det andra upplägget som NCM (2000) 
presenterar är som sagt den upptäckande metoden. Den låter eleverna arbeta laborativt för att 
få förståelse för olika begrepp vilket leder till en djupare kunskap än vad den förklarande 
bidrar med. Denna metod är vanligare i gymnasie- och förskolan enligt NCM (2000).  
 
Grunden för en matematikundervisning som bygger på kommunikation är att eleven förstår att 
det är både pedagogen och eleven själv som har ansvar för elevens lärande. Mycket av 
kunskapen som kommer fram i kommunikation är genom att eleverna själva tar ansvar för att 
lyssna på klasskamraterna och ställer frågor om deras metoder om de skiljer sig från elevens 
egen metod (NCTM 2000). 
 
Datorn och människan kan samverka genom de program som finns på datorn. Människan kan 
där välja vad som ska ske i programmet men bara inom de ramar som programmet kan röra 
sig. Det går alltså inte att skapa en liknande kommunikation som finns mellan två människor, 
där vad som helst kan hända (Rognhaug, 1996). Dock kan datorn leda till, eller vara grunden 
till, kommunikation mellan två människor. Datorn kan användas som en gemensam 
hänvisning som eleverna kan diskutera matematik utifrån (NCTM 2000).  
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4. Metod 
Detta arbeta kommer att utgå från kvalitativa metoder. En kvalitativmetod när man samlar in 
data, menar Repstad (2007), är en flexibel metod. Detta gör att frågeställning och inriktning 
kan ändras under tiden för undersökningen. Eftersom ämnet interaktiva whiteboardtavlor i 
matematikundervisningen är ett område med begränsad tidigare forskning var det svårt att 
bestämma slutliga frågeställningar från början. Att arbeta med en kvalitativ metod bidrog till 
att frågeställningen kunde omformuleras under tiden för att passa arbetet.  
 
Den kvalitativa insamlingen var även önskevärd eftersom arbetat har ett syfte att visa hur 
pedagoger kan använda sig utav den interaktiva whiteboardtavlan. Detta gör att en kvantitativ 
undersökning skulle ha visat mer på hur lärarna gör, medan denna insamling visar till hur 
pedagogerna gör och kan göra. Detta genom att observationen visar hur pedagogerna gör och 
intervjun talar om hur man kan göra. 

4.1 Val av metod 
Valet av metod föll på observation och intervju, båda med en kvalitativ inriktning. 
Observation framstod som en givande metod för att samla in de data som behövdes för att 
svara på det syfte som arbetet har. Repstad (2007) skriver: ”Observation är studier av 
människor i syfte att undersöka vilka situationer de naturligt möts i och hur de brukar uppföra 
sig i sådana situationer” (Repstad 2007, sid. 33). Observationen är alltså en bra metod 
eftersom den kan visa hur pedagoger i praktik använder den interaktiva whiteboardtavlan i 
undervisningen. Den ger även möjlighet att se hur eleverna reagerar och agerar i dessa 
situationer. Intervjun var menat att ge svar på frågor som uppkommit vid observationen och 
även svara på frågor som var intressanta för frågeställningen. 
 
Både intervjuerna och observationerna tog sin grund i fem stycken teman. Dessa teman var: 
Kommunikation, Det matematiska innehållet, Den interaktiva whiteboardtavlan, Pedagogens 
roll och Eleverna. Dessa teman valdes eftersom detta var de mest framträdande inriktningarna 
i det teoretiska avsnittet och det som ansågs viktigast för att besvara frågeställningarna. När 
observationen gjordes användes en observationsguide, som finns bifogad, tillsammans med ett 
tomt pappersark indelat i sex stycken rutor. Varje ruta stod för ett tema och en av rutorna stod 
för övriga observationer. Detta underlättade observationen och gjorde det lättare att 
sammanställa observationerna från de två pedagogernas lektioner.  
 
Tanken med att utgå från teman i intervjun var för att enkelt kunna se kopplingar till 
observationen och för att vara säker på att alla teman bearbetades. Om en semi-strukturerad 
intervju görs med hjälp av en intervjuguide kan ordföljden och ordningen på frågorna ändras 
för att passa samtalet bättre.  Som intervjuare i en semi-strukturerad intervju kunde även 
följdfrågor ställas (Bryman 2002).  
 
För att den intervjuades svar skulle redovisas korrekt spelades intervjutillfället in. Repstad 
(2007) menar att fördelarna med att spela in intervjuer är stor eftersom intervjuaren slipper 
anteckna och kan ge sin fulla uppmärksamhet till samtalet. Inspelningen transkriberades för 
att ge en rättvis bild i arbetet. Repstad (2007) skriver att även fast det inte är en text som ska 
undersökas är det ändå texten som uppkommer efter mötet med situationen eller människan 
som är det centrala när analysen ska ta fart. Transkriberingen kommer inte i sin helhet att 
publiceras i arbetet, däremot kommer delar av den bifogas. Detta för att styrka det som skrivs 
under analysen.  
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En av intervjuerna var av tidsbrist tvungen att ske skriftligt, över e-mail. Pedagogen som det 
gällde var även positiv till att svara på följdfrågor genom samma tillvägagångssätt. Detta 
ansågs vara en fungerande metod eftersom intervjun syftade till att lyfta fram pedagogens 
egna tankar och erfarenheter angående den interaktiva whiteboardtavlan i 
matematikundervisningen. Bryman (2002) genom att han menar att skillnaden på kvalitativa 
och kvantitativa intervjuer är att kvalitativa redovisar den intervjuade personens åsikter och 
vill ha fylliga svar den kvantitativa intervjun svarar på forskarens intresse och snabba enkla 
svar. Att undersökningen syftade till att visa pedagogens åsikter gör att intervjun fortfarande 
klassas som kvalitativ 
 
Den observation som Repstad (2007) kallar öppen observation användes under 
matematiklektionerna för att se hur den interaktiva whiteboardtavlan används i klassrummet. 
Pedagogen och eleverna var medvetna om att de observerades. Att de visste att specifikt den 
interaktiva whiteboardtavlan och matematikundervisningen observerades påverkade lärarnas 
upplägg på lektionerna. I klassrummet var min roll passiv och meningen var att en för klassen 
vanlig lektion skulle hållas. Repstad (2007) skriver dock att det aldrig går att bara var 
observatör i en situation eftersom det alltid kommer att finnas en relation mellan 
människorna. Observationen tog sin utgångspunkt i en observationsguide (bifogat 2), även 
den är uppdelad i teman: kommunikation, matematikundervisningen, den interaktiva 
whiteboardtavlan, pedagogens roll och eleverna. Som observatör dokumenterades det som 
skedde i klassrummet genom anteckningar under observationens gång. Repstad (2007) menar 
att det är viktigt att skriva ner sina anteckningar direkt för annars finns risken för att tankarna 
glöms bort eller ändras. Han skriver även att det finns svårigheter med att anteckna under 
tiden som man observerar eftersom det kan störa den situation eller miljö som finns. Jag ansåg 
att ett klassrum är en situation och miljö som tillåter anteckningar och inget som störde 
eleverna eller pedagogen. Dock antecknades bara stödord under tiden och mer omfattande 
anteckningar skrevs direkt efter observationen. 
 
Den muntliga intervjun innehöll, utöver intervjuguiden, frågor angående det som skedde i 
klassrummet under observationen. Detta för att få svar på varför pedagogen agerade som den 
gjorde i vissa situationer. Intervjuerna visar på varför pedagogen använder den interaktiva 
whiteboardtavlan och vilka fördelar/nackdelar som pedagogen menar att det finns med 
arbetet. Observationerna däremot visar hur pedagogen praktiskt använder den interaktiva 
whiteboardtavlan och hur kommunikationen ser ut i ett klassrum med interaktiv 
whiteboardtavlor.  

4.2 Urval 
De pedagoger som skulle ingå i undersökning var av uppenbara skäl tvungna att arbeta med 
den interaktiva whiteboardtavlan inom matematikämnet för att kunna visa på hur den kunde 
användas lämpligast. Det var även önskvärt att pedagogerna skulle ha ett brinnande intresse 
för arbetat med den interaktiva whiteboardtavlan eftersom intresset till arbetet uppkom efter 
att pedagoger observerats använda tavlan på ett oinspirerat tillvägagångssätt. Pedagogerna i 
undersökningen var även tvungna att arbeta inom årskurserna 1-6. Denna avgränsning gjordes 
på grund av den inriktning som min utbildning syftar mot.  
 
Det ansågs att två undersökningspersoner skulle vara ett rimligt antal för att försöka svara på 
de frågeställningar som ställts. Önskvärt vore självfallet att undersöka flera personer för att få 
tydligare bild och mönster men antalet undersökare begränsade tiden som kunde läggas på 
observation och intervjuer. Två undersökningspersoner skulle bidra till ett bredare svar än vad 
en pedagog skulle kunna ha gett. 
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Urvalet av pedagogerna skedde utifrån det som Bryman (2002) kallar snöbollsurval och 
bekvämlighetsurval. De pedagoger som framstod som troliga personer att vara med i 
undersökningen, eller som skulle kunna föra mig vidare till personer som kunde vara 
lämpliga, söktes upp aktivt. Tillslut kontaktades två pedagoger som båda ansågs lämpliga för 
undersökningen, i arbetet kallade Pedagog A och Pedagog B.  
 
Pedagog A arbetar som en av två klasslärare i årskurs sex på en skola i utkanten av en 
mellanstor stad. Klassen består av 19 elever. I klassrummet finns en interaktiv 
whiteboardtavla av märket Cleverboard. Pedagog A kontaktades efter att en studiekamrat 
tipsade om att han var duktig på att använda sig utav den interaktiva whiteboardtavlan. För att 
få förståelse för hans arbete och mer insyn i arbetet med tavlan arrangerades ett möte där han 
visade hur den interaktiva whiteboardtavlan tekniskt fungerade.  
 
För att få kontakt med ytterliggare en pedagog kontaktades olika personer som troddes kunna 
tipsa om pedagoger som arbetade med den interaktiva whiteboardtavlan. Bland annat 
kontaktades en person på AV-Media som tipsade om olika pedagoger som hon trodde skulle 
passa undersökningen. En av dessa pedagoger var Pedagog B. Kontakt togs med pedagogen 
och hon visade på en positiv inställning till att vara med i undersökningen.  
 
Pedagog B arbetar på en skola som ligger i en liten ort. Skolan har fem klasser och pedagogen 
arbetar i en åldersblandad årskurs 1-2. Under observationen var enbart eleverna från årskurs 
ett närvarande, vilket var åtta elever. Pedagogen använder sig även hon av en interaktiv 
whiteboardtavlan av modellen Cleverboard. Pedagogen och jag hade inte träffats innan 
observationen ägde rum. 

4.3 Genomförande 
Observationen med Pedagog A planerades genom att en gemensam fungerande tid valdes. Det 
blev elevernas första lektion på förmiddagen och var en 50 minuter lång schemalagd 
matematiklektion. Eleverna var inte informerade i förväg att de skulle observeras. 
 
I början av lektionen lämnade Pedagog A klassrummet för att kopiera papper och det fölls sig 
då naturligt att jag skulle presentera mig för elever. Eleverna fick då veta mitt namn, syftet 
med arbetet och att meningen var att titta specifikt på den interaktiva whiteboardtavlan. 
Lektionen hölls i elevernas vanliga klassrum. Pedagogen informerar mig, innan lektionens 
start, om att genomgången som kommer ske med den interaktiva whiteboardtavlan kommer 
att bli något längre än vad eleverna var vana med.  
 
Intervjun med Pedagog A skedde fem dagar efter observationen. Miljön var i ett 
konferensrum och tidpunkten var efter skoldagens slut. Inspelningen av intervjun skedde 
genom en bärbar dator som stod på sidan. Under intervjun var det ingen annan person som 
kom in i rummet eller störde vilket gjorde att samtalet skedde ostört. Intervjun pågick i 25 
minuter. 
 
Den första kontakten med Pedagog B togs med via telefon och bekräftade att pedagogen var 
intresserad av att vara med i undersökningen. Vi bestämde telefontid dagen efter för att boka 
in de olika tiderna för observation och intervju. Pedagog B informerar vid detta tillfälle att 
hon inte har tid för en intervju. Istället föreslår hon att hon skulle kunna svara på frågor via 
mail, en mail-intervju. Detta förslag ställde jag mig positiv till och rådgjorde med mina 
handledare som även de ställde sig positiva. Det ledde till att intervjun genomfördes genom 
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att frågor skickades till Pedagog B:s mailadress. Frågorna skickades till pedagogen samma 
dag som observationen var gjord. Detta för att de redan förberedda frågorna skulle kunna 
utökas med frågor angående den observerade lektionen. Pedagogen svarade på frågorna och 
skickade tillbaks sitt svar efter två dagar. Efter en vecka skickades ett mail till pedagogen för 
att ställa kompletterande frågor. Detta svarade pedagogen på samma dag.  
 
Pedagog B:s lektion inleddes med en presentation inför eleverna och där de meddelades att 
den interaktiva whiteboardtavlan och hur klassen arbetade med den skulle observeras. Det 
var, enligt Pedagog B, en för eleverna vanlig lektion, med lite mer arbete med den interaktiva 
whiteboarden än vanligt. Lektionen var 70 minuter lång och hölls i elevernas vanliga 
klassrum. 

4.4 Reliabilitet och validitet 
Eftersom de två intervjuerna skedde under olika former kan reliabiliteten ifrågasättas. När 
Pedagog B intervjuades skedde detta skriftligt och pedagogen hade lång tid på sig att svara på 
frågorna. Hon hade dock avböjt en muntlig intervju på grund av tidsbrist vilket kan visa att 
pedagogen eventuellt var stressad och tidspressad när frågorna besvarades. En skriftlig 
intervju leder även till att pedagogen kunde fundera och formulera sina svar under en längre 
tid. Intervjun med Pedagog A skedde muntligt och på verksamheten. Detta ledde till att tiden 
var pressad och tiden för att fundera på svaren var begränsad. Att intervjuerna skedde under 
olika omständigheter kan ha påverkat pedagogernas sätt att svara. Dock var inte huvudsyftet 
att ställa pedagogernas svar emot varandra, utan de var att ge en större bild av vad den 
interaktiva whiteboardtavlan kan bidra med i klassrummet.  
 
Pedagogerna arbetar i två olika årskurser vilket även det leder till att pedagogernas svar inte 
fullt ut kan jämföras. För att få fram så tydliga svar som möjligt på frågeställningen vore det 
önskvärt att undersökt två pedagoger som undervisar i samma årskurs. Detta eftersträvades i 
början av arbetet, men utbudet av pedagoger som var villiga att ställa upp eller arbetade med 
tavlan var begränsat, vilket ledde till att detta krav fick bortses ifrån. Pedagogerna som valdes 
undervisade i olika årskurser men visade båda ett brinnande intresse för arbetet med den 
interaktiva whiteboardtavlan vilket var önskvärt i undersökningen.  
 
De båda pedagogerna visste att de deltog i undersökningen tackvare att de arbetade med den 
interaktiva whiteboardtavlan. Detta gjorde att de ville under den observerade lektionen visa så 
mycket som möjligt av tavlan under lektionen, menade de båda. Båda pedagogerna påpekar 
detta innan lektionerna och menar att de inte i vanliga fall använder den interaktiva 
whiteboardtavlan i så lång tid i sträck som de gjorde under dessa lektioner. Under lektionerna 
observerades ingen försvagning eller uttråkning hos eleverna som skulle tyda på att dessa 
lektioner inte skulle kunna hållas i ”verkligheten”.  
 
Validiteten kan till viss del ifrågasättas. När intervjuerna och observationerna gjordes var 
fokuseringen på att undersöka hur den interaktiva whiteboardtavlan användes i 
matematikundervisningen. Det användes underrubriker för att undersöka kommunikationen, 
elevernas/lärarnas roll, matematiken och den interaktiva whiteboardtavlan. Detta ledde till en 
bred undersökningsspektra, något som inte var önskat eftersom syftet med undersökningarna 
var att undersöka på ett djupt plan. Dock har alla undersökningar skett med huvud 
inriktningen att se hur den interaktiva whiteboardtavlan fungerar som verktyg i 
matematikundervisningen.  
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4.5 Etiska aspekter 
För att undersökningarna ska följa de forskningsetiska principer som finns har under-
sökningarna, i stor del som det gått, utgått från det fyra krav som Vetenskapsrådet presenterar 
i publikationen Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning 
(2002). Det fyra kraven är: Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet, 
Nyttjandekravet.  
 
Informationskravet menar att jag som observatör och intervjuare måste informera 
pedagogerna angående vad arbetet syftar mot att undersöka. Detta gjordes vid den första 
kontakten som skedde med pedagogerna. Med Pedagog B skedde denna information muntligt 
genom telefonen och med Pedagog A gavs informationen över mail. Informationen till 
Pedagog A måste ha varit otydlig eftersom han innan intervjun verkar förvånad över att de 
intervjufrågor jag skickat till honom i förväg rörde matematikundervisningen i så stor grad. 
Han trodde att de skulle vara mer fokus på det tekniska i den interaktiva whiteboardtavlan.  
 
Samtyckeskravet går ut på att de som undersöks själva ska få bestämma om de ska vara med i 
undersökningen eller inte. Här ingår det även att om elever under 15 år skall undersökas krävs 
målsmans tillstånd. Detta togs det dock inte hänsyn till eftersom undersökningen inte var av 
känslig karaktär och observationerna var inte menat till att främst undersöka eleverna i 
klassrummet. Pedagogerna fick själva välja att vara med i undersökningen eller inte. Detta 
visas genom att pedagoger tackade nej till att vara med i undersökningen, innan de två 
aktuella pedagogerna tackade ja.  
 
Konfidentialitetskravet menar på att pedagogernas identitet ska till så hög grad som möjligt 
hållas anonym. Detta informerades pedagogerna om vid tillfälle innan observationen. I arbetet 
kan detta ses genom att pedagogerna har getts anonyma namn och deras arbetsplats namngivs 
inte.  
 
Nyttjandekravet går ut på att resultatet från forskningen enbart får användas till det tänkta 
arbetet. Det finns inga andra meningar med dessa undersökningar än att få fram resultat till 
detta arbete.  
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5. Resultat och analys 
Under denna rubrik redovisas observationerna och intervjuerna utifrån områdena 
Interaktiv whiteboardtavla, Matematikundervisning, Kommunikation.   

5.1 Interaktiv whiteboardtavla - resultat 
De båda pedagogerna använde sig av interaktiv whiteboardtavla av märket Cleverboard. 
Pedagog A:s bild var anpassad till att ta upp hela tavlan medan Pedagog B visade bilden på 
halva tavlan för att använda den andra halvan som traditionell whiteboard.  
 
Båda pedagogerna använder sig av programmet Lynx. Pedagog A använder det för att 
förbereda och visa sina genomgångar men även för att skapa ett uppslag under lektionens 
gång medan Pedagog B använde LynX till att visa en bild ur elevernas matematiklärobok. Att 
visa elevernas matematiklärobok på den interaktiva whiteboardtavlan är något som de båda 
pedagogerna talar gott om. Pedagog B skriver att: ”Det blir enklare vid genomgångar. Barnen 
kan då lättare följa med i tankarna eftersom jag kan visa samma sida som barnen har i sina 
böcker. Jag kan också spara våra gemensamma tankar och prestationer och sedan fortsätta en 
annan dag” medan Pedagog A säger: ”allt från deras [elevernas] läroböcker är väldigt lätt 
också att få fram och visa på tavlan och köra genomgångar på och det är skitsmidigt”.  
 
Pedagogerna använder sig av flera olika program under observationen och pratar om andra 
program i intervjun. Under lektionen använder sig Pedagog A även av programmet Lexia för 
att spela matematikspel. Hon använder sig även av Internet för att komma åt matematikspelet 
Stjärnräknaren från hemsidan http://www.kunskapsstjarnan.se. Pedagog B talar under 
intervjun om ett program från Gudrun Malmer som heter Logik i Matematik. Detta är ett spel 
som han brukar använda i undervisningen. 
 
Pedagog A menar att de inte har tillräckligt med digitala läromedel på skolan. Dock talar han 
om det positiva med att själv skapa material som man kan dela med sig av. Detta är något som 
han menar kan spara tid åt lärarna. I intervjun påpekar han att han anser att 
läromedelsföretagen inte hänger med i utvecklingen av tekniken. Vidare säger han att han inte 
tror att företagen kommer att digitalisera sina läromedel fullt ut eftersom företagen då skulle 
sälja mindre eftersom dessa läromedel aldrig tar slut som en bok gör. Problemet med de 
digitaliserade läromedlen har pedagogens skola löst på det sättet att de har lagt 
lärarhandledningarna till de matematikläroböcker som används mest på skolan på en 
gemensam server. Detta har de gjort genom att lärarhandledningen finns på CD-rom skiva. På 
detta sätt kan alla pedagoger få tag på flera lärarhandledningar.  
 
Pedagog A nämner det faktum att eleverna fortfarande gillar att arbeta med den interaktiva 
whiteboardtavlan, trots att de arbetat med den i drygt tre år. Han spekulerar i ifall det kan bero 
på att den fortfarande kan betraktas som ny eller om det beror på att det är en teknikpryl som 
eleverna aldrig kommer att få tillgång till i hemmet.  
 
I båda klassrummen blir det problem när elever skall klicka på den interaktiva 
whiteboardtavlan. I Pedagog A:s klassrum når inte en av eleverna att klicka högt upp på 
tavlan och pedagogen måste hjälpa eleven. Eleverna i Pedagog B:s klass, som är betydligt 
kortare än eleverna i Pedagog A:s klass, får stå på en stol vid de flesta tillfällen om de ska 
klicka på tavlan. Dessa elever hade även svårt att klicka med pennan eftersom det ofta kräver 
att man klickar rakt och inte håller pennan snett.  
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Pedagog A säger följande om att utbilda sig för att använda tavlan:” Det krävs att man får 
någon form av grundutbildning. Om man inte är jätteintresserad och lär och leker sig fram till 
det, som jag har gjort då och min kollega. Men vi har ju bollat mot varandra precis hela 
tiden.”. Även Pedagog B talar om att det inte behövs någon utbildning och säger att hon inte 
fått någon specifik utbildning i tavlan. Dock har en person visat henne och två kollegor hur 
programmet LynX fungerar. Utöver det har hon lärt sig på samma sätt som Pedagog A, 
genom att testa sig fram.  
 

5.1.1  Interaktiv whiteboardtavla - analys 
De båda observerade lektionerna visar att den interaktiva whiteboardtavlan är användbar för 
att variera matematikundervisningen. Detta är även något som de båda pedagogerna syftar på. 
Den interaktiva whiteboardtavlan är även ett bra verktyg ifall de olika sinnena skall användas 
vid en lektion. Observationen visar att eleverna använde två till tre inlärningssinnen vid 
arbetet med den interaktiva whiteboardtavlan. Pedagog B använde sig av spel för att låta 
eleverna möta matematik medan Pedagog A använde sig av en genomgång full av 
kommunikation. Pedagogerna är eniga om att den interaktiva whiteboardtavlan höjer 
elevernas aktivitet under lektionerna och Pedagog A menar att den även gör eleverna mer 
motiverade.  
 
Becker (2006) menar att pedagogen som ska använda den interaktiva whiteboardtavlan 
behöver få utbildning i att använda den. Detta är något som Pedagog A sätter sig emot och 
menar att om pedagogen är tillräckligt intresserad kan det och en kollega att bolla idéer med 
vara nog. Även Pedagog B menar att hon fått knapp utbildning i tavlan men att hon använt 
tavlan för att lära sig den.  
 
Pedagog A tydliggör att han önskar ha mer digitala läromedel på skolan. Han menar att 
läromedelsföretagen dock inte kommit så långt i utvecklingen som han verkar föredra. Läser 
man dock vad Brozin Bohman och Rudhe (2009) skriver får man en annan bild som verkar 
visa på att det är högtryck på läromedelsföretagens digitala läromedel. Istället talar Pedagog A 
mycket om egengjort digitaltmaterial som kan delas med kollegor. Detta är även ett sätt att 
spara tid menar han.  
 
I och med att pedagogerna har skaffat sig kunskap om tavlan genom att själva använda den 
visar det på en entusiasm och ett intresse för att använda tavlan i undervisningen. Båda 
pedagogernas namn kom upp vid olika tillfällen när tavlan diskuterades med andra personer. 
Detta för att många andra personer visste att just dessa pedagoger arbetade mycket med den 
interaktiva whiteboardtavlan.  
 

5.2 Den interaktiva whiteboardtavlan i matematikundervisningen - 
resultat 
I matematikundervisningen anser Pedagog B att hon mest använder tavlan för att spela 
pedagogiska matematikspel. Detta eftersom eleverna i hennes klass är 7-8 år gamla. 
Pedagogen använder den även till genomgångar i matematiken. Hon anser att det är positivt 
att i matematiken kunna spara ner det som skrivs på den interaktiva whiteboardtavlan. 
Pedagog A menar att han tycker att den interaktiva whiteboardtavlan är bra i 
matematikundervisningen eftersom han lätt kan få fram korrekta figurer snabbt.  
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Under de observerade lektionerna hos pedagogerna använde sig båda pedagogerna av den 
interaktiva whiteboardtavlan och en matematiklärobok. Med den interaktiva whiteboardtavlan 
hade Pedagog A en genomgång som genomsyrades av diskussion. Efter genomgången 
arbetade eleverna i sina matematikböcker. Hela Pedagog B:s lektion utgick från den 
interaktiva whiteboardtavlan. Först fick eleverna spela matematikspel och sedan löste klassen 
ihop uppgifter från matematikläroboken. Läroboken visades med ett uppslag på den 
interaktiva whiteboardtavlan. Detta gjorde att pedagogen kunde rita på samma uppslag som 
eleverna medan de såg.  
 
Pedagog A säger att han inte tycker att elevernas prestation höjs av att eleverna själva 
använder den interaktiva whiteboardtavlan i matematiken. Om elevernas aktivitet när tavlan 
används säger pedagogen följande: ”Jag märker ingen större skillnad. Men det är alltid roligt 
och höjer motivationen att själv få visa saker. Det gör det ju. Sen oavsett om det är en 
interaktiv tavla eller en vanlig svart griffeltavla att gå fram och göra på så höjer det 
anspänningen och fokus. Det gör det, om de vet att de ska göra det”, ” det är väl svar på din 
fråga visst höjer det motivationen för ungarna”. Pedagog B menar även att eleverna blir mer 
aktiva med hjälp av den interaktiva whiteboardtavlan och skriver: ”jag upplever är att de 
[eleverna] är mer aktiva när tavlan används än när man gör på traditionellt vis”. 
 

5.2.1 Den interaktiva whiteboardtavlan i matematikundervisningen – 
analys 
Båda pedagogerna varvade arbetet med den interaktiva whiteboardtavlan med att eleverna 
fick arbeta i matematikläroböcker. Båda pedagogerna visade att matematiklektionerna inte 
enbart måste utgå från matematikläroboken. Ett arbetssätt grundat på matematikläroboken är 
något som NCM (2000) förkastar om eleverna skall nå de uppnående mål som finns inom 
ämnet matematik. Pedagog B arbetade inte med samma tema i boken som på tavlan, vilket 
visar ännu tydligare på att läroboken inte styrde hela lektionen. NCM (2000) tycker att 
eleverna skall möta matematik på en många olika sätt. På de två observerade lektionerna fick 
eleverna möta matematiken med flera olika arbetssätt. Pedagog B:s lektion var lekfull och 
eleverna fick möta matematiken både genom spel och genom räkning i matematikläroboken. 
Under Pedagog A:s lektion fick eleverna möta matematiken genom en genomgång, 
diskussioner och egen räkning i matematikläroboken. Detta visar på att eleverna under de två 
lektionerna både fick möta matematiken på de ”traditionella” arbetssätten med genomgång 
och matematiklärobok men även på varierande sätt.  
 
Eleverna i Pedagog B:s klassrum var glada för att de fick klicka på tavlan och eleverna 
verkade vilja klicka själva. Att eleverna själva klickar menar Pedagog A inte är något som 
höjer elevernas prestationer men att det eventuellt kan göra dem mer motiverade. Rognhaug 
(1996), Wall m.fl. (2005) och European Commission (2006) visar på olika sätt att datorn kan 
vara motiverande i undervisningen. Att använda datorn som motivation, menar Rognhaug 
(1996), kan ske genom att eleven vet att efter den aktivitet som pågår just nu får eleven arbeta 
med datorn. Detta skulle då få eleven mer motiverad genom att den vet att den skall få arbeta 
med datorn. Walls med fleras (2005) undersökning visar att elever ansågs motiverade att 
arbeta med den interaktiva whiteboardtavlan och precis som Pedagog A säger har många 
elever en längtan efter att få visa och presentera saker på den interaktiva whiteboardtavlan. 
Enligt European Commission (2006) upplever 86.3% av de svenska lärarna att eleverna blir 
mer motiverade och uppmärksamma vid användandet av datorn och Internet i utbildningen. 
Pedagog B menar även hon att eleverna blir mer aktiva genom att den interaktiva 
whiteboardtavlan används. Pedagog A däremot menar att han inte märker någon drastisk 
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skillnad på eleverna beroende på om den interaktiva whiteboardtavlan eller den traditionella 
whiteboardtavlan används. Han menar att eleverna alltid blir motiverade av att gå fram och 
visa saker på tavlan och att det då inte spelar någon roll om det är en digital tavla eller en 
traditionell. Wall med flera (2005) menar att deras undersökning visar att vissa elever längtar 
efter att få visa och presentera sina arbeten på den interaktiva whiteboardtavlan. Om dessa 
elever, som Pedagog A säger, skulle tycka om att presentera arbetena på en traditionell 
whiteboardtavlan framgår inte.  
 

5.3 Matematikundervisningen - resultat 
Pedagog A:s lektion berörde området bråktal, decimaltal och procent medan Pedagog B:s 
lektion rörde området subtraktion och addition mellan talområdet ett till tio, antalsräkning, 
diagram och statistik.  
 
Eleverna i Pedagog A:s klassrum fick både diskutera matematik under genomgången men 
även arbeta enskilt i sina matematikböcker. Det var samma matematiska område som 
bearbetades under genomgången och i läroboken. Under genomgången var eleverna aktiva 
genom att de tillsammans med pedagogen förde lektionen framåt. Pedagogen började med att 
starta lektionen med ett tomt blad där eleverna fick ge exempel på två stycken bråktal. Dessa 
bråktal förändrade klassen sedan tillsammans till decimaltal och procenttal. Eleverna fick på 
ett nytt uppslag sedan para ihop bråktal och procenttal. Detta gjorde en elev i taget som fick 
gå fram och klicka på tavlan. Nästa uppgift för eleverna var att lösa två uppgifter som 
pedagogen skrivit upp:” 20 % på 220kr” och ”16 % på 150 kr”. Eleverna uppmanas av 
pedagogen att tyst försöka tänka ut svaret på det första problemet. Pedagogen uppmanar sedan 
en elev att förklara sin uträkning på den interaktiva whiteboardtavlan. Eleven skriver sin 
uträkning på tavlan. Pedagogen frågar om någon skulle ha löst uppgiften annorlunda och en 
annan elev redogör för sin strategi. Pedagogen ser till att båda uträkningarna skrivs ner på 
tavlan och klassen jämför sedan dessa.  
 
I Pedagog B:s klassrum användes spel där eleverna fick möta subtraktion, addition och 
antalsräkning. I matematikläroboken fick eleverna möta statistik och diagram. Spelen lät 
eleverna lösa nakna additions- och subtraktionsuppgifter genom att svara på uppgifter likt 5-
4=. Eleverna fick i ett spel räkna ett antal ringar och sedan välja utifrån sex alternativ vilket 
som är det rätta. Ett av spelen lät eleven först räkna antal klossar för att sedan räkna hur 
många som skulle till. Efter detta skulle eleven med siffror och tecken återskapa den algoritm 
som precis gjordes med hjälp av klossarna. 
 
När Pedagog B:s elever arbetar med matematikläroböckerna sker detta gemensamt i hela 
klassen. Pedagogen har samma uppslag som eleverna öppet, fast på den interaktiva 
whiteboardtavlan. Eleverna får nu högt lösa varsin uppgift. Den sista uppgiften i boken går ut 
på att eleverna själva ska göra ett stapeldiagram. Detta gör eleverna på ett löst papper, men 
utifrån lärobokens uppgift. I Pedagog A:s klassrum sker arbetet med matematikläroboken 
enskilt och i egen takt. 
 

5.3.1 Matematikundervisningen - analys 
Matematikundervisningen i de två klasserna var olika. En gemensam nämnare var att båda 
visade på hur man kunde variera undervisningen, något som enligt NCM (2000) är önskvärt. 
Både Pedagog A och Pedagog B menar att den interaktiva whiteboardtavlan har bidragit till 
att variera just matematikundervisningen.  
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Pedagogernas observerade inställning till det formella matematikspråket går även att jämföras 
med de två inriktningar som NCM (2000) presenterat. Det är antingen att de förklaras för 
eleverna eller att eleverna själva får upptäcka begreppen genom laborativa övningar. Under 
Pedagog B:s lektion sågs hur eleverna arbetade med statistik och diagram, antagligen för 
första gången. Pedagogen gav eleverna en förklaring av hur man läser av diagram och vad det 
visar. Det gavs inget utrymme för eleverna att laborera med diagram eller statiskt innan. Detta 
visar att pedagogen antagligen använder sig av det arbetssättet som NCM (2000) menar är det 
förklarande sättet. De förklarar även att detta är vanligt i de tidigare skolåren, vilket Pedagog 
B arbetar i. Under Pedagog A:s lektion arbetade eleverna med begreppet procent, decimaltal 
och bråktal. Detta var ett begrepp som eleverna verkade ha kunskap om och pedagogen hade 
ingen specifik genomgång av begreppet. Eleverna fick själva visa hur de hade räknat ut olika 
uppgifter.  
 

5.4 Inlärningsstilar - resultat 
Utifrån de observerade lektionerna kan man se att eleverna fick använda sig av olika 
inlärningsstilar. Båda pedagogernas klasser fick möta matematiken visuellt, genom att titta på 
den interaktiva whiteboardtavlan. De fick även använda sig av det auditiva sinnet genom att 
de fick lyssna på pedagogen som berättade om olika områden i matematiken och förklarade 
olika strategier. Eleverna i Pedagog A:s klassrum fick även de diskutera matematik. Alla 
elever i Pedagog B:s klassrum fick möta matematik genom det taktila sinnet också. Detta 
eftersom de fick själva klicka på tavlan. Vissa elever i Pedagog A:s klass fick använda sig 
utav sitt taktila sinne, men inte alla. Det skedde också genom att klicka på den interaktiva 
whiteboardtavlan. Den rörelsen går att jämföra med samma rörelse som eleven utför när den 
skriver.  
 
Pedagog A säger att han låter eleverna klicka på den interaktiva whiteboardtavlan någon gång 
i veckan men att det mest är han själv som styr tavlan. När han låter eleverna klicka på tavlan 
menar han att han inte tror att eleverna lär sig bättre av att de klickar på tavlan.  
 

5.4.1 Inlärningsstilar – analys 
Både under Pedagog A:s och på Pedagog B:s lektion fick eleverna möta matematiken med 
olika inlärningsstilar som Boström och Wallenberg (1997) talar om. De fick i båda 
klassrummen vara med i diskussioner angående matematik, i Pedagog A:s klassrum mer än i 
Pedagog B:s. Eleverna fick se matematik på tavlan. I Pedagog A:s klassrum visades 
uträkningar och samband och i Pedagog B:s klassrum mötte eleverna matematiken visuellt 
genom olika spel på tavlan. Alla elever i Pedagog B:s klassrum fick använda sig av känseln 
när de klickade på tavlan för att lösa spelen. Under Pedagog A:s lektion klickade inte alla 
elever på tavlan, men de elever som gjorde det, klickade, drog och skrev på tavlan. Enligt 
Boström och Wallenberg (1997) är det viktigt att i ett klassrum se till att många olika 
inlärningsstilar får stimulans. Ser man till de två olika lektionerna stimulerade båda, till viss 
del, elevernas auditiva, visuella och kinestetiska sinnen. Ingen av pedagogerna pratade dock 
om de visste att någon elev i klassen föredrog någon av dessa tre inlärningssätt. Pedagog A lät 
eleverna ha tillgång till ett grupprum som några elever använde under arbetet med 
matematikläroboken. Detta ledde till att eleverna kunde välja skapa en inlärningsmiljö som 
passade dem bäst. Den rörelse som, under lektionerna, sker på tavlan går att jämföra med den 
rörelse som sker i matematikläroboken. Detta leder till att eleverna, för att få använda rörelser 
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vid inlärningen, måste få arbeta med andra program/övningar på den interaktiva 
whiteboardtavlan än de som observerades. 
 

5.5 En varierad undervisning - resultat 
På frågan ’Vad anser du att den interaktiva whiteboardtavlan kan bidra med i 
undervisningen’, svarar Pedagog B: ”Ett mer varierat arbetssätt”. Under observationen sågs 
att eleverna fick en varierad undervisning eftersom de fick möta matematiken på många olika 
sätt. Pedagog A säger att han tycker att den inom främst matematiken bidragit till ett varierat 
arbetssätt, men att han inte upplever det i de övriga ämnena.  
 
Att använda datorn som en del av laborativ undervisning är något som Pedagog A talade om i 
intervjun. Detta kunde ske igenom Gudrun Malmers program Logik i matematik. Det är ett 
dataprogram som utgår från Cuisenairestavar. Pedagog A menar att man i programmet får 
möjlighet att lösa uppgifter genom att själva flytta och jämföra stavarna. Han menar att detta 
bidrar till att: ”Det blir väldigt laborativt trots att det bara är virtuella bilder”.  
 
I Pedagog A:s klassrum fick eleverna möta matematiken både genom genomgång och genom 
matematiklärobok. Under genomgången fick eleverna möta matematik genom att diskutera, se 
pedagogen och klasskamrater skriva ner räknestrategier på tavlan eller skriva själva. Under 
Pedagog B:s lektion fick eleverna möta matematiken genom spel som gav eleverna olika sätt 
att möta matematik, bland annat genom att räkna, läsa och själva skriva algoritmer. De fick 
även möta matematiken i deras matematikläroböcker där de själva fick skriva.  
 

5.5.1 En varierad undervisning – analys 
Både Pedagog A och Pedagog B talar om att den interaktiva whiteboardtavlan har lett till en 
mer varierad matematikundervisning. Under de observerade lektionerna sågs även att eleverna 
fick möta matematiken från olika vinklar. Att variera undervisningen är något som NCM 
(2000) beskriver som positivt.  
 
NCM (1995) beskriver att undervisningen kan bli varierad genom att pedagogen använder sig 
av laborativa arbetssätt. Pedagog A menar att den interaktiva whiteboardtavlan kan användas 
för att skapa ett laborativt arbetssätt. Detta menar han kan ske genom att använda sig av 
Gudrun Malmers datorprogram.  
 
De olika åsikterna som finns angående hur undervisningen bör vara upplagd skiljer sig, som 
redovisats tidigare. Det har inte undersökts hur de undersökta pedagogerna planerat sin 
undervisning utan paralleller kan enbart dras till de observerade lektionerna. Dock kan det 
inte ses hur pedagogerna presenterar nya områden i matematiken eftersom ingen av 
lektionerna enbart tog upp nya områden. Under Pedagog B:s lektion togs dock statistik och 
diagram upp som var ett nytt område för eleverna. Där kan det ses att eleverna fick möta detta 
område genom sin matematiklärobok. I matematikläroboken fick eleverna en presentation av 
hur diagram är uppbyggda och fick även göra egna diagram. Detta visar varken på att 
eleverna fick möta det nya området igenom ett laborativt arbetssätt som NCM (1997) talar om 
eller att eleverna själva fick välja arbetsmetod som Boström och Svantesson (2007) talar om. 
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5.6 Pedagogens roll - resultat 
Under arbetet med whiteboardtavla var Pedagog A:s roll att dela ut frågor, hjälpa eleverna att 
redovisa sina tankestrategier och visa på samband. Han säger flera gånger att det är okej för 
eleverna att svara fel. Pedagog A:s roll såg ändras när arbetssättet gick från genomgång till 
enskilt räknande i matematikläroboken. Under genomgången var hans roll tydlig och eleverna 
vände sig mot honom när de frågade något. När eleverna själva fick klicka på tavlan satte han 
sig på en stol på sidan av klassrummet och eleverna fick själva styra lektionen framåt genom 
att bestämma vem som skulle klicka nästa gång. Även när eleverna stod vid tavlan och 
redogjorde för sin uträkning satt pedagogen på sidan. När arbetssättet ändrades och eleverna 
började arbeta i sina matematikläroböcker ändrades även pedagogens roll. Detta genom att 
eleverna nu krävde mer praktisk handledning i matematikläroboken och de gav frågor om 
läxor. Här gick pedagogen runt i klassrummet och hjälpte de elever som behövde hjälp. 
Pedagogen gick inte under lektionen in i grupprummet och hjälpte eleverna som satt där. 
 
Pedagog A säger att han inte tror att hans ledarroll ändras något beroende på om han 
undervisar med en interaktiva whiteboardtavla eller med en traditionell whiteboardtavla. Han 
säger att han om hans roll ändras skulle det vara att den blir mer flexibel eftersom tavlan med 
hjälp av Internet snabbt kan ta lektionen åt ett annat håll 
 
Pedagog B:s roll var att leda eleverna genom spelen och dela ut frågor. Hon står vid tavlan, 
sitter på golvet eller på en stol vid eleverna under lektionen. Eleverna står mycket vid tavlan 
och klickar och löser uppgifter men pedagogen handleder ofta eleven om var den ska klicka. 
När uppgifterna i spelet ska lösas gör pedagogen en paus innan hon ber eleverna att svara. 
Vidare när eleverna arbetar i sina matematikläroböcker är pedagogens roll även då att dela ut 
frågor till den som skulle lösa problemet, men även ge individuell handledning när de gjorde 
diagram. Pedagogen skriver själv angående lärarrollen vid interaktiva whiteboardtavla: ”Jag 
är spindeln i nätet. Jag leder barnen vidare. Jag är mindre aktiv under lektionen än jag var 
tidigare, men jag är mer aktiv innan lektionen än jag var tidigare. Nu har jag hela lektionen 
färdig i Lynx och behöver inte skriva lika mycket efteråt. (Förklaring; eftersom jag sparar allt 
i Lynx behöver jag inte skriva av vad som står på tavlan för att komma ihåg vad vi gjorde.)”.  
 

5.6.1 Pedagogens roll - analys 
Hur pedagogen ser på och tycker om matematiken påverkar eleverna (Holden 2001, Pehkonen 
2001). Holden (2001) poängterar att pedagogens entusiasm är en viktig del för att 
matematikundervisningen skall bli positiv för eleverna. Entusiasmen för att arbeta med den 
interaktiva whiteboardtavlan är hos båda pedagogerna stor. Det kommenterades dock inte om 
matematik var ett ämne som pedagogerna ansågs vara viktigt. 
 
Pedagogernas roller i klassrummet uppfattades olika. Pedagog A menar att lärarrollen inte 
ändras i och med att han arbetar med den interaktiva whiteboardtavlan medan Pedagog B 
menar att hon inte behöver vara lika aktiv vid under lektionen utan kan vara mer aktiv med 
förberedelser. Under observationen sågs att Pedagog A:s roll ändrades i och med att 
arbetssättet ändras, på samma sätt som NCM (2000) talar om. Båda pedagogerna har skapat 
en trygg miljö. Detta gick att se genom att alla av Pedagog B:s elever ville klicka på tavlan 
och stå framför klasskamraterna. I Pedagog A:s klass var det flera elever som inte ville gå 
fram till tavlan, något som pedagogen accepterade och hjälpte eleverna med.  
 
Båda pedagogerna har skapat ett öppet klimat i klassrummet. Pedagog B verkade ha lyckats 
eftersom alla elever ville klicka och prata inför klassen. I Pedagog A:s klass var det några som 



 22
 

inte ville ställa sig framför klassen vilket Pedagog A godtog. Antingen fick eleven sitta kvar 
på sin plats och prata medan pedagogen skrev eller behövde eleven inte göra någonting. Det 
är enligt NCM (2000), NCTM (2000), viktigt att pedagogen skapar en miljö som är tillåtande 
och att pedagogen stöttar de elever som anser att det är jobbigt att tala inför grupp Ett av 
pedagogens ansvarsområden är, enligt NCTM (2000), att hjälpa eleverna att tydliggöra sina 
strategier så att klasskamraterna förstår dem. Detta visar Pedagog A när han hjälper elever 
som inte vill stå inför klassen. Han hjälper även till genom att ställa frågor till eleven så att 
strategin blir tydligare men också genom att anteckna på tavlan under tiden som eleven pratar 
vilket gör att eleverna kan följa med i skriften också. 
 
NCM (2000) menar att lärarrollen blir annorlunda om det arbetas utifrån ett varierat arbetssätt 
med kommunikation i fokus eller ifall undervisningen enbart sker utifrån räkning i 
matematikläroboken. Detta gick att observera i Pedagog A:s klassrum. Under genomgången 
uppfattades pedagogen som tillåtande och ifrågasättande. När eleverna arbetade i sina 
matematikläroböcker uppfattades pedagogen som mer stressad och lätt retlig. Under 
observationen sågs detta genom att en elev som upprepade gånger bad pedagogen förklara ett 
räknesätt fick varje gång svaret att hon skulle titta i läroboken. Pedagog A menar i intervjun 
att han anser att lärarrollen inte ändras något beroende på om han använder den interaktiva 
whiteboardtavlan eller inte. Pedagog B däremot ser att hon i användandet av den interaktiva 
whiteboardtavlan inte behöver vara lika aktiv under lektionen som innan. 

5.7 Kommunikation - resultat 
I Pedagog A:s klassrum sker kommunikationen mellan eleverna både under genomgången 
med den interaktiva whiteboardtavlan och när eleverna själva arbetar i sina läroböcker. Vid 
genomgången ifrågasatte eleverna mycket när de inte förstod och när eleverna tänkte olika. 
Den kommunikation som skedde mellan eleverna vid arbetandet i boken bestod mest i att lösa 
uppgifter i boken. Det upplevdes att kommunikationen som skedde under genomgången med 
den interaktiva whiteboardtavlan var mer koncentrerad på att visa olika räknestrategier och få 
visa/testa sin egen strategi. Den kommunikation som uppstod när eleverna arbetade i 
matematikläroboken observerades som mer riktad mot hitta rätta svaret på uppgifter i boken.  
 
Eleverna i Pedagog B:s klassrum svarar på de frågor som pedagogen ställer eller frågar 
pedagogen om de inte förstår, till exempel uppgifter i matematikläroboken. Mellan eleverna 
sker inte mycket synlig kommunikation om matematik. När eleverna ska spela det sista spelet 
börjar en av eleverna att applådera när en annan elev löser en uppgift och ropar bravo. Utöver 
detta sker den mesta av kommunikationen mellan elev och pedagoger.   
 
När eleverna under Pedagog A:s genomgång pratar med varandra är detta bland annat för att 
förklara sina tankesätt och för att ifrågasätta andras tankesätt.  Pedagog A uppmanar eleverna 
vid flera tillfällen att berätta hur de tänker. Vid två tillfällen när elever förklarar sina tankesätt 
förstår inte resten av klassen. Pedagog A hjälper då eleven att berätta om sitt tankesätt både 
genom att använda andra ord men också genom att skriva ner förloppet på tavlan. 
 
Pedagog A säger i intervjun: ”En kvinnlig rektor undrade om jag tappade dialogen med 
barnen på grund av tavlan. Hon frågade om de fokuserar mer på tavlan än på dig? Alltså 
tappade dialogen mellan oss. Jag tycker precis tvärt om. Du kan få fram mer dialog här än 
någonsin! Därför att du har ju lättare att göra om grejer och hur du tänker och visa hur du 
tänker för här finns ju yta och ett barn kan visa hur de tänkte här och då kan vi behålla det och 
ta fram nästa barn och ta fram en ny sida på den här tavlan och sen ett tredje barns tankar och 
sen kan vi bara bläddra tillbaks och jämföra dem här tankarna och det kan vi inte göra på en 
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vanlig whiteboard för då hade ytan tagit slut. Så därför tycker jag att dialogen med ungarna 
har blivit bättre. Detta är både mellan elever, storklass och smågrupper och allt”. Även 
Pedagog B talar om en ökad kommunikation med eleverna tack vare av den interaktiva 
whiteboardtavlan. Hon säger:” Jag upplever också att de samtalar mer om hur man kan räkna 
ut talen med varandra”. 
 
Under Pedagog A:s lektion upplevdes det som att pedagogen såg det som positivt att eleverna 
ifrågasatte och kommunicerade med varandra. Detta blev även bekräftat under intervjun då 
Pedagog A sade att: ”det jag tycker är viktigt i matten är att man inte har ett tyst klassrum. Det 
finns de som säger att man jobbar bättre när man är tyst, att man blir koncentrerad, ja det 
kanske man gör, men du kan inte ta del av andras tankar. Matematik det är inte att räkna, det 
är att tänka, räknedelen är bara en liten del. Det är att skapa struktur, det är att synliggöra, 
reflektera, diskutera och allt det där, leta efter mönster och sen slutligen att räkna. Men då 
måste de få prata med varandra.” I Pedagog B:s klassrum observerades ett annat arbetssätt. 
Pedagogen sade flera gånger till eleverna för att de pratade under tiden som de arbetade i sina 
matematikläroböcker. När eleverna spelade på den interaktiva whiteboardtavlan pratade bara 
den elev som fick frågan och klickade på tavlan. De andra eleverna var tysta.  
 
Ingen av pedagogerna hörs rätta eleverna för att de inte använder rätt begrepp. Pedagogerna 
använder själva inte de rätta begreppen varje gång. Kommunikationen mellan Pedagog B och 
eleverna blir vid ett tillfälle komplicerad på grund av att pedagogen inte använde rätt begrepp. 
Detta eftersom pedagogen pekar på en uppgift och säger till eleven att den ska lösa ”talet” 
genom att trycka på något av talen. Det finns sex stycken tal som eleven kan trycka på för att 
välja rätt svar. Även Pedagog A hade använt sig av språket på ett inkorrekt sätt och skrivit: ” 
20 % på 220 kr”.  
 

5.7.1  Kommunikation - analys 
Walls m.fl. (2205) undersökning visade att en del elever upplevde att den interaktiva 
whiteboardtavlan gjorde dem positivt inställda till att dela med sig utav idéer och insåg vikten 
med det. Både Pedagog A och Pedagog B menar att de kan se en ökad och förbättrad 
kommunikation i samband med den interaktiva whiteboardtavlan. Pedagogerna menar att 
kommunikationen förbättras i och med arbetet med den interaktiva whiteboardtavlan. Till 
exempel säger pedagog A att tavlan skapar bättre dialoger i klassrummet eftersom elevernas 
strategier lätt kan jämföras med hjälp av tavlan. Han menar att tavlan har förbättrat 
kommunikationen mellan elev och elev men även i storklass och i smågrupper. Även Pedagog 
B talar om att tavlan har bidragit till förbättrad kommunikation genom att eleverna talar mer 
om hur de kan lösa matematiska uppgifter. Detta är dock inget som observerades under den 
observerade lektionen. Under Pedagog A:s genomgång med den interaktiva whiteboardtavlan 
sågs att kommunikationen ökade och var centrerad till att diskutera matematik och under 
arbetet med matematikläroboken observerades det att eleverna pratade, men inte i lika stor 
utsträckning om matematik. Under Pedagog B:s lektion kunde inte någon skillnad observeras 
eftersom den interaktiva whiteboardtavlan även var involverad under hela lektionen. 
 
Både pedagogerna och eleverna använder ett icke formellt matematiskt språk vid många 
tillfällen. NCTM (2000) menar att om eleverna får kommunicera mycket matematik vid tidig 
ålder kan detta bidraga till att de inser att det behövs formella ord för att förstå att man pratar 
om samma saker. Berggren och Lindroth (2004) anser att pedagoger skall sträva mot att 
elever uppnår ett formellt matematikspråk.  Detta var inget som upplevdes i de observerade 
klassrummen. Berggren och Lindroth (2004) menar även att under de tidigare åren skall inte 
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ett formellt matematikspråk vara något centralt utan eleverna skall bara få fokusera på att 
berätta sina strategier. Eventuellt skulle detta gå att se i Pedagog B:s klassrum i och med att 
eleverna var yngre och ingen stress med formellt matematikspråk skall sättas på elevernas. 
Dock använde pedagogen själv ett icke formellt matematikspråk vilket gör att hon inte visar 
goda exempel för ett matematikspråk och vilket kan tolkas att ett formellt matematikspråk är 
något som efterstävas i klassrummet. Under Pedagog A:s lektion sågs samma situation där 
icke korrekta begrepp användes och inte korrigerades vilket kan visa att detta inte är något 
som pedagogen prioriterade under matematiklektionen.  
 
Johansson och Wirth (2007) menar att genomgångar i helklass skall präglas utav 
kommunikation och aktiva elever. Detta är något som kunde ses under båda lektionerna, i 
olika stor utsträckning. Pedagog A:s lektion byggde på kommunikation under en genomgång 
där hela klassen var närvarande, men alla var inte aktiva. Under Pedagog B:s lektion var inte 
hela klassen närvarande, dock en årskurs och alla elever var aktiva. Eleverna var aktiva 
eftersom de fick klicka på tavlan under varje spel och fick på så sätt svara på fråga till varje 
spel. Vitsen med kommunikation på matematiklektionerna menar NCM (2000) är att eleverna 
skall förklara hur de tänker. På så sätt ska de få insyn i sitt eget tänkande. Även pedagogen 
skall få insyn i hur eleven tänker och vilken strategi den använder sig utav. Johansson och 
Wirth (2007) menar också att det är viktigt att eleven får fundera på hur den räknar. Detta 
skall pedagogen hjälpa till med genom att fråga elever hur den tänker när den räknar. Att 
fråga eleverna hur den tänker är något som båda pedagogerna gjorde under observationen. 
Pedagog A ber nästan varje elev som ger svar på en uppgift att redogöra för hur den tänkte. 
Även Pedagog B frågar sina elever hur de tänker, men inte lika ofta och omfattande som 
Pedagog A. I Pedagog A:s klassrum bidrar även detta ibland till en diskussion där flera elever 
redogör för sina strategier för att jämföra mot andras strategier. I Pedagog B:s klassrum bidrar 
däremot frågan till att eleven får redogöra för sin strategi och klasskamraterna får höra 
strategin, men det bidrar inte till att någon diskussion följer.  
 
I Pedagog B:s klassrum, där eleverna är yngre än eleverna i Pedagog A:s klass, sker inte en 
tydlig kommunikation mellan eleverna. De äldre eleverna ifrågasätter varandras strategier och 
förklara sina egna medan de yngre eleverna inte pratar särskilt mycket med varandra utan den 
mesta kommunikationen sker mellan pedagog och elev. Det är enligt NCTM (2000) viktigt att 
eleverna förstår att de själva har ansvar för sin kunskap om de ska lära sig igenom 
kommunikation. Detta eftersom det mesta av kunskapen i ett arbetssätt som bygger på 
kommunikation uppstår genom att eleverna ifrågasätter andras metoder och lyssnar på andra 
elever, något som eleverna själva måste ta ansvar för. I Pedagog A:s klassrum skedde 
kommunikationen från eleverna ofta spontant vilket kan vara ett tecken på att de själva ville 
ifrågasätta. I Pedagog B:s klassrum fick pedagogen se till att eleverna kommunicerade.  
 
Pedagogernas definition av kommunikation skiljer sig ifrån varandra. Pedagog A talar om att 
kommunikationen har ökat genom att dialogen i klassrummet har ökat och att det är viktigt att 
eleverna under matematiklektionerna får prata. Dock talar han inte om ifall kommunikationen 
under matematiklektionerna har ökat på grund av den interaktiva whiteboardtavlan.  Pedagog 
B talar om att eleverna oftare talar om hur de kan lösa matematikuppgifter. Här specificerar 
inte pedagogen ifall eleverna talar med varandra eller om kommunikationen som pedagogen 
syftar på bara sker emellan elev och pedagog. Wistedt (2000) talar om att kommunikation 
skall ses som ett stöd inom matematiken och något som för eleven mot rätt riktning. Det kan 
tänkas att för att kommunikationen skall kunna rikta eleven åt rätt håll behövs det någon att 
kommunicera med som vet åt vilken riktning eleven skall ta sig. NCTM (2000) menar att 
pedagogens roll vid kommunikation i klassrummet är stor. Pedagogen behöver ha en aktiv roll 
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för att stötta eleverna i att lära sig att kommunicera matematik eftersom detta är något man lär 
sig under tiden. Detta visar på hur viktigt det är att pedagogen hjälper eleverna framåt i 
kommunikationen.  
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6. Slutdiskussion 
Det har i arbetet framkommit att, utifrån de studerade lektionerna och intervjuerna, 
kommunikationen kan öka i och med att den interaktiva whiteboardtavlan används i 
klassrummet. Detta är beroende på hur tavlan används. Att lärarrollen skulle se ut på något 
speciellt sätt när den interaktiva whiteboardtavlan används, finns inget tydligt svar på. Det går 
dock att se att både NCM (2000) och observationen av Pedagog A visar på att pedagoger 
byter roll beroende på om de arbetar med helklassgenomgång där kommunikationen är i fokus 
eller ett arbete där matematikläroboken är i fokus. Observationerna och intervjuerna visade 
även på att den interaktiva whiteboardtavlan kan med fördel användas för att variera 
matematikundervisningen. Inom matematiken kan den interaktiva whiteboardtavlan även 
användas som en gemensam tavla för matematiskkommunikation. 
  
De resultat som framkommit skulle nog inte framkomma i alla klassrum där en interaktiv 
whiteboardtavla finns och används. Detta eftersom hur tavlan används beror helt och hållet på 
pedagogens intresse för att använda sig utav tavlan. Tavlans användning i 
matematikundervisningen bygger även på vad pedagogen har för inställningar till hur 
undervisningen skall bedrivas men en gemensam nämnare är att pedagogerna, oavsett 
arbetssätt, ska arbeta efter de styrdokument som finns. Om Kursplanen för matematik i 
grundskolan (Skolverket 2000) studeras går det att uttyda att matematiken ska innehålla 
kommunikation och att det ska strävas mot att eleven: ”utvecklar sin förmåga att utnyttja 
miniräknarens och datorns möjligheter” (Skolverket 2000). Detta leder till att pedagogen ska 
skapa kommunikation och måste ge eleverna möjlighet att möta datorns möjligheter i 
matematiken. För att uppnå detta har arbetet visat att den interaktiva whiteboardtavlan kan 
vara ett bra verktyg.  
 
Den interaktiva whiteboardtavlan kan användas på många olika sätt i matematik-
undervisningen. I undersökningen sågs att tavlan användes för att hålla genomgångar, visa 
elevernas matematikläroböcker och för att spela matematikspel. Det kan ses att den 
interaktiva whiteboardtavlan även kan bidraga med att jämföra elevers strategier på ett tydligt 
sätt. I och med att tavlan går att använda på samma sätt som en dator så är möjligheterna för 
vad som kan ske på skärmen enorma. Pedagog A talade om att tavlan var bra att använda 
inom området geometri eftersom det är lätt att visa figurer med tavlan. Tavlan ger även 
möjligheter att visa mer avancerade regler och bevisa matematiska fenomen, till exempel 
Pythagoras sats. Detta genom att tavlan kan precist visa på figurer, något som en traditionell 
whiteboardtavla kan ha svårt att göra eftersom man där ritar för hand. Tavlan kan även 
användas för att visa filmer eller redan inspelade genomgångar för att förklara begrepp, 
redovisa strategier eller bevisa matematiska fenomen. Eleverna kan även använda tavlan för 
att redovisa med IKT stöd.  
 
Observationerna och intervjuerna med pedagogerna visade på liknande anledningar till 
användningen av tavlan. Båda pedagogerna sade, på olika sätt, att tavlan kan vara ett sätt att 
effektivisera undervisningen. Pedagog A sade detta genom att säga att man kunde spara tid 
genom den interaktiva whiteboardtavlan och Pedagog B talade om mer arbete innan och 
mindre arbete under och efter lektionen. Detta visar att det är en positiv sida, enligt 
pedagogerna, att tavlan kan spara tid och göra lektionerna mer effektiva. Pedagogerna såg 
även tavlan som ett sätt att variera undervisningen och göra eleverna mer aktiva under 
lektionerna. Detta visar att det finns flera olika punkter som skulle kunna vara anledningen till 
att pedagogerna använder den interaktiva whiteboardtavlan.  
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Något som inte har berörts i stor grad i examensarbetet är de olika modeller som finns på de 
interaktiva whiteboardtavlorna. I undersökningen använde pedagogerna likadan modell på 
tavlan, nämligen Cleverboard, eftersom kommunen som pedagogerna arbetar i har köpt in ett 
stort parti av just denna modell. Om undersökningen hade gjorts med någon av de andra 
modellerna tror jag inte att resultatet hade blivit annorlunda, eftersom alla modeller bygger på 
samma upplägg, med datorns bild på en stor och tryckkänslig skärm.  
 
Under de observerade lektionerna uppfattades att vissa elever, speciellt de yngre, hade 
problem med att klicka på tavlan. Det krånglet var inget som det lades stort fokus på i detta 
arbete men det skulle kunna ha betydelse för undervisningen. Även om man talar om att den 
interaktiva whiteboardtavlan skulle kunna ”spara tid” och göra undervisningen effektivare 
uppstår det ändå vid vissa tillfällen tekniska problem. Dessa problem löstes i dessa klassrum 
enkelt och det blev inte särskilt tidskrävande. I klassrum där pedagogerna kanske är osäkra på 
teknologin eller har en negativ inställning till tavlan skulle detta ”krångel” kunna göra att 
pedagogen ger upp och inte använder sig utav teknologin mer. Vid sådana fall kan utbildning 
vara en avgörande faktor. Det kan för sådana pedagoger vara nödvändigt med utbildning för 
att bli säkrare på teknologin. Pedagogerna i undersökningen visade på att det i alla fall inte 
behövs någon utbildning av tavlan för att kunna använda den på ett meningsfullt sätt.  
 
Detta arbete har visat på att kommunikation kan uppnås under matematiklektioner i ett 
klassrum utrustat med en interaktiv whiteboardtavla. Tavlan är ett av många olika verktyg för 
att skapa kommunikation. Båda pedagogerna var eniga över att tavlan hade lett till ökad 
kommunikation i klassrummet, vilket visar på att tavlan är ett bra verktyg för att öka 
kommunikationen. Pedagog A lägger stor vikt vid att kommunikationen har ökat vid alla 
ämnen i klassrummet medan Pedagog B betonar att en viss kommunikation har ökat just 
under matematiklektionerna.  Därför har undersökningarna inte visat att kommunikationen 
ökat under just matematiklektionerna. Eftersom Pedagog A:s lektion uppvisade en önskad 
kommunikation med utmanande frågor och redogörande av strategier kan det tyckas att tavlan 
ger upphov till en ökad kommunikation. Detta går dock inte att svara på efter 
undersökningarna eftersom de inte visade hur kommunikationen sett ut innan den interaktiva 
whiteboardtavlan användes och på så sätt inte kan visa på en ökning eller minskning av 
kommunikationen. Eftersom Pedagog A inte kunde svara på frågan om han tyckte att 
kommunikationen såg annorlunda ut eller inte bidrar även till att denna fråga inte går att 
besvara. Pedagog B skrev dock: ”Jag upplever också att de samtalar mer om hur man kan 
räkna ut talen med varandra” vilket visar på att hon har uppmärksammat en förändrad 
kommunikation under matematiklektion där den interaktiva whiteboardtavlan används. Under 
Pedagog B:s lektion så uppmärksammades dock inte den kommunikationen som hon 
beskriver. Dock går det inte att bortse från det som pedagogerna säger i intervjuerna, för det 
kan ske på andra lektioner, med undantag för denna lektion. Därför får frågeställningen 
angående kommunikationen i matematikundervisningen inget tydligt svar i denna 
undersökning. 
 
Pedagogernas roll är viktig när det kommer till kommunikationen under 
matematiklektionerna. Det kan ses att eftersom pedagogernas arbetssätt skiljer sig skiljer sig 
även kommunikationen i klassrummet. Pedagog A visar på ett arbetssätt som bygger på 
kommunikationen och han lyfter frågor som leder till diskussioner i klassrummet. Där 
användes den interaktiva whiteboardtavlan för att klargöra elevernas strategier och jämföra 
dessa. Pedagog B använde sig av ett arbetssätt där eleverna var själva fick lösa uppgifter, utan 
att diskutera dem. Här användes tavlan för att eleverna skulle lösa uppgifter. Dessa arbetssätt 
går att jämföra med hur kommunikationen i pedagogernas klassrum såg ut. I Pedagog A:s 
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klassrum diskuterade och ifrågasätta eleverna varandras strategier. Pedagogen hjälpte här 
diskussionen att komma vidare med hjälp av frågor. I Pedagog B:s klassrum diskuterades 
inget och tavlan användes för att spela spel där uppgifter endast hade ett rätt svar och spelet 
avgjorde om svaret var rätt eller inte. Pedagogen ställde frågor till eleverna, men uppmuntrade 
inte eleverna att jämföra strategier eller att diskutera dessa. Detta visar på att ett arbetssätt 
som främjar kommunikation kan använda den interaktiva whiteboardtavlan som ett verktyg 
för detta. Enbart en interaktiv whiteboardtavlan, utan ett arbetssätt och en pedagog som 
arbetar för kommunikation, leder inte automatiskt till kommunikation.  
 
Jag tror att antalet interaktiva whiteboardtavlor i de svenska klassrummen kommer att öka 
under den kommande tiden. Detta ser jag som en positiv utveckling då det gäller för skolan att 
ge eleverna en relevant utbildning som är anpassad till det moderna samhället. När den 
interaktiva whiteboardtavlan även bidrar med att matematikundervisningen blir mer varierad 
och att eleverna upplevs som mer aktiva under lektionerna blir det även lättare att vara 
positivt inställd till den interaktiva whiteboardtavlan.  
 
Den kvalitativa metoden som användes i undersökningen anses vara den rätta för 
undersökningen. Dock kan det i efterhand tyckas att alla de frågor som ställdes under 
intervjun inte fullt ut var relevanta för att uppnå syftet med intervjuerna. Det som saknades i 
intervjuerna är mer ingående frågor angående kommunikationen under matematik-
undervisningen. Till exempel ställdes ingen fråga till Pedagog B angående kommunikationen 
i specifikt matematikundervisningen.  
 
Som det stod i inledningen, var anledningen till att uppsatsen berör just detta ämne att den 
interaktiva whiteboardtavlan sågs användas på ett sätt som inte varit särskilt inspirerande eller 
modernt. Arbetet har visat på att det finns fördelar med att använda sig av den interaktiva 
whiteboardtavlan. Detta examensarbete och mötet med de inspirerande pedagogerna har gett 
mig inspiration till att använda den interaktiv whiteboarden i matematikundervisningen i mitt 
kommande yrke. 
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Bilaga 1- Intervjuguide Pedagog A 
 
Kommunikation 
Hur ser kommunikationen ut när tavlan används? Vilka kommunicerar, hur ofta, när gör de 
detta.. 
 
Matematikundervisningen/Det matematiska innhållet. 
Vad håller ni på med i matematik just nu? 

Hur ser matematikundervisningen ut i stora drag?  

Vilket matematiskt innehåll lämpar sig användningen av tavlan särskilt bra för? 

 Hur ofta använder du tavlan i matematikundervisningen? Varje lektion, bara vid 
genomgångar eller enbart vid specialundervisning? 

Vilken roll har den interaktiva whiteboardtavlan för din undervisning i matematik? Hur ser 
läraren på tavlans ställning i klassrummet? Är tavlans roll viktig eller används den enbart för 
att variera undervisningen? 

Den interaktiva whiteboardtavlan 
När kom du först i kontakt med den interaktiva whiteboardtavlan?  

Vid vilka tillfällen används främst whiteboardtavlan i klassrummet?  

Varför använder du tavlan i matematikundervisningen? 

 Vilka möjligheter ser du med att använda tavlan i matematikundervisningen?  

 Vilka hinder ser du med att använda tavlan i matematikundervisningen?  

Lärarrollen 
 Hur ser du på lärarrollen vid användning av tavlan? Är den förändrad mot lärarrollen utan 
tavlan? 
 
Eleverna 
Ser du någon skillnad på olika elevers inlärning när tavlan används eller inte? Vilken sorts 
inlärningsstilar uppfattas uppskatta tavlan mer än andra elever.  

Märker du någon skillnad på elevernas aktivitet när tavlan används?  
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Bilaga 2 - Observationsguide Pedagog A 
 
Kommunikation 
Vilka gruppformer används under lektionen? Är det enbart helklass eller får eleverna även 
arbeta och kommunicera i mindre grupper?  
 
Ges det utrymme åt kommunikation mellan elev och elev?  
 
Det matematiska innehållet/Matematikundervisningen 
Vilka olika sinnen (lärstilar) stimuleras? Visuell, auditiv, taktil och kinestetisk. 
 
Vilka uppgifter får eleverna göra?  Laborativa övningar, gruppövningar, problemlösning, 
själva använda tavlan, färdighetsträning i lärobok. 
 
Vilket matematiskområde tas upp?  
 
Whiteboarden 
Vilka moment tas upp med hjälp av tavlan?  
 
Vilka moment tas upp på annat sätt än tavlan, hur? Här kan man se vilka områden som 
läraren väljer att förklara genom att bara använda sig utav en traditionell whiteboardtavla, 
bara förklara med rösten eller på andra sätt ta upp olika moment. Detta betyder ju inte att det 
är svårt att använda tavlan i detta moment, men det kan göra det. Läraren gör i alla fall ett 
val att inte använda tavlan vid det momentet (om det finns ett sådant moment). 
 
Lärarens roll 
Vad har läraren förberett? Här vill jag se hur mycket läraren verkar ha förberett på datorn. 
Läraren kanske har förberett en hel genomgång, som lektionsplaneringar i Lynx eller någon 
färdig lektionsplanering från Internet, eller inget alls. 
 
Tar frågor och kommenterar från eleverna lektionen vidare? Tas det upp några spontana 
saker som diskuteras och använder tavlan för att synliggöra? Skapas en lektion utifrån 
elevernas intresse, eller är allt redan förberett?  
 
Hur upplever jag att lärarrollen ser ut? 
 
Eleverna 
Hur aktiva är eleverna under lektionen? Är de passiva och bara lyssnar, räknar i räknebok, 
arbetar med laborativt material..  
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Bilaga 3 – Mail: Intervjufrågor till Pedagog B 
 
Hej XXXXX! 
 
Först vill jag tacka för att jag fick vara med på en väldigt inspirerande matematik lektion! 
 
Här kommer de intervjufrågor som du gärna får svara på. Om någon fråga är otydlig så kan du 
hoppa över den eller ringa mig på telefonnumret XXXXXXXXXX. Du väljer själv om du vill 
svara på alla frågor eller hoppa över någon.  
 

 
- Vad anser du att den interaktiva whiteboardtavlan kan bidra med i undervisningen? 
 
- Vad anser du att den interaktiva whiteboardtavlan kan bidra med i matematik 

undervisningen? 
 

- Hur arbetar du med den interaktiva whiteboardtavlan i matematikundervisningen? 
 

- Märker du någon skillnad på elevernas inlärning när tavlan används? 
 

- Beskriv din lärarroll när tavlan används. 
 

- Finns det något matematiskt område som passar den interaktiva whiteboardtavlan 
sämre/bättre? 

 
- Kan du se några negativa effekter med arbetet med den interaktiva whiteboardtavlan?  

 
- Kan du se några positiva effekter med arbetet med den interaktiva whiteboardtavlan? 

 
 
Tack på förhand / Linea Tikkanen 
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Bilaga 4- Mail: Svar från Pedagog B 
 
Vad anser du att den interaktiva whiteboardtavlan kan bidra med i undervisningen? 
Ett mer varierat arbetssätt. Det kan också göra att barnen blir mer inspirerade av temat man 
ska jobba med. Informationen är anpassad till barnen, eftersom jag själv kan klippa och klistra 
ihop informationen jag vill ha. 
  
Vad anser du att den interaktiva whiteboardtavlan kan bidra med i matematik 
undervisningen? 
Det blir enklare vid genomgångar. Barnen kan då lättare följa med i tankarna eftersom jag kan 
visa samma sida som barnen har i sina böcker. Jag kan också spara våra gemensamma tankar 
och prestationer och sedan fortsätta en annan dag.  
 
Hur arbetar du med den interaktiva whiteboardtavlan i matematikundervisningen? 
Eftersom jag har små barn 7-8 år så använder jag den främst till att spela pedagogiska 
mattespel, som tar upp något aktuellt. Jag har också genomgångar på tavlan. 
 
Märker du någon skillnad på elevernas inlärning när tavlan används? 
Jag har inte haft tavlan så länge, men det jag upplever är att de är mer aktiva när tavlan 
används än när man gör på traditionellt vis. Jag upplever också att de samtalar mer om hur 
man kan räkna ut talen med varandra.  
 
Beskriv din lärarroll när tavlan används. 
Jag är spindeln i nätet. Jag leder barnen vidare. Jag är mindre aktiv under lektionen än jag var 
tidigare, men jag är mer aktiv innan lektionen än jag var tidigare. Nu har jag hela lektionen 
färdig i Lynx och behöver inte skriva lika mycket efteråt. (Förklaring; eftersom jag sparar allt 
i Lynx behöver jag inte skriva av vad som står på tavlan för att komma ihåg vad vi gjorde.) 
  
Finns det något matematiskt område som passar den interaktiva whiteboardtavlan 
sämre/bättre? 
Nej, inte vad jag har tänkt på. 
  
Kan du se några negativa effekter med arbetet med den interaktiva whiteboardtavlan?  
Än så länge fungerar inte programvaran felfritt. Vilket gör att ibland stängs Lynx ner innan 
man har hunnit spara sitt arbete. Det är väldigt frustrerande.  
 
Kan du se några positiva effekter med arbetet med den interaktiva whiteboardtavlan? 
Även om jag har skrivit att man kan vara väldig förberedd med hjälp av tavlan och 
programmet Lynx, så ser jag en fördel i att helt spontant få fram vilken information jag vill, 
när jag vill. Jag kan sedan frysa bilden och börja anteckna, för att till sist spara eller skriva ut. 
T.ex. ett barn börjar morgonen med att fråga om Valborgsmässoafton. Då letar jag fram en 
sida på Internet, fryser bilden och kanske gör understykningar och anteckningar, sedan skriver 
jag ut sidan och barnen har snabbt svar på sina frågor. 
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