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Abstract  

Title: Interactive whiteboards as a didactic tool in problem solving- A qualitative study about 

mathematics teachers` use of interactive whiteboards and their attitudes towards using interactive 

whiteboards as a didactic tool in problem solving. 

Author: Selma Serdarevic | Supervisor: Natalia Karlsson | Term: Spring 2018. 

The purpose of this study is to examine how four mathematics teachers in grades 4-6 use the digital 

tool interactive whiteboard as a didactic tool in teaching in the subject of mathematics in problem 

solving and which attitudes these mathematics teachers are applying for using interactive whiteboards 

in mathematics teaching in problem solving. This study aims to answer the two following questions: 

1) In what way do four mathematics teachers use an interactive whiteboard as a didactic tool in 

problem solving? 2) What are their attitudes towards interactive whiteboards as a didactic tool in 

problem solving? 

    The approach of this study was qualitative, four mathematics teachers were interviewed and their 

lessons were observed. This study is based on theories drawn from Derek Glover, David Miller, Doug 

Averis and Victoria Door (2004) framework of teachers’ use of interactive whiteboards; Derek Glover 

and David Miller (2003) framework of towards teachers’ attitudes for using digital tools and George 

Pólya (1970) framework that includes a several steps to solve problem-solving tasks.  

This study shows that the four mathematics teachers are a mixture of being interactive and 

enhanced interactive in the way they are using the interactive whiteboard as a didactic tool in problem 

solving. The four teachers also used the different parts of Pólyas (1970) steps on how to solve 

problem-solving tasks, when they were using the interactive whiteboard in problem solving. This 

study also shows that all the teachers have a positive attitude towards using interactive whiteboards as 

a didactic tool in problem solving. They believe that interactive whiteboards provides an extra 

dimension in problem solving, because it opens up for conversations and reasoning math. One teacher 

has shown to be a missioner regarding his attitude towards using the interactive whiteboard as a 

didactic tool in problem solving and the other three are proved to be a mixture of the missioners and 

tentatives.  
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1. Inledning  
Regeringen (U2015/04666/S) har i sitt beslut från utbildningsdepartementet lagt ett uppdrag 

till Skolverket för att föreslå nationella it strategier som har som avsikt att stärka 

användningen för en likvärdig tillgång av it och en stärkt digital kompetens hos lärare. Under 

rubriken skälen kan man läsa orsakerna bakom beslutet:  
 

(…) det råder stora skillnader mellan skolor i fråga om it-användning i undervisningen samt att 

digitaliseringen av förskolan och skolan är fortsatt ojämnt fördelad och att det är tydligt att elever 

får olika förutsättningar. För att undanröja den bristande likvärdigheten behövs det en tydlig 

gemensam ambitionsnivå och målsättning för digitaliseringen i svensk skola (…). För att it ska 

kunna bidra till en ökad måluppfyllelse behöver skola och lärare ha väl strukturerade och 

genomtänkta arbetssätt för användandet av digitala lärresurser och verktyg. Detta förutsätter god 

digital kompetens hos lärarna (ss. 6-7).  

 

Det råder problematik av hur användningen av digitala verktyg i undervisningen förekommer 

på olika skolor vilket leder till att alla elever inte får samma förutsättningar i skolan, vilket går 

emot skollagens (2010:800) lag angående barns rätt till likvärdig utbildning som står i kapitel 

ett i paragraf nio. Men också att lärare måste ha genomtänkta arbetssätt och god digital 

kompetens hos lärare. I Skolverkets rapport (2013, s. 7) undersöktes skolors it avvändning 

och it kompetens. Där fann man att det är ovanligt att lärare använder sig av digitala verktyg i 

just matematikundervisningen. Trots att det står tydligt i Lgr 11 (2017a, s. 55) att 

matematikundervisningen ska ge eleverna förutsättningar till att utveckla kunskaper i att 

använda digital teknik och programmering för att kunna undersöka problemställningar, göra 

beräkningar och presentera och tolka data. Förutom programmering förekommer det inte i 

läroplanen varken vilka eller på vilket sätt de digitala verktygen som ska användas i 

matematikundervisningen. Bruce et al. (2011) har i deras studie visat att interaktiva 

whiteboards har en positiv effekt på elevers lärande genom att den möjliggör för eleverna att 

få kommunicera och resonera matematik. Därför skulle interaktiva whiteboards kunna 

fungera som didaktiskt verktyg och som utgör en utgångspunkt för denna studie. 

 

I Skolverkets (2013, ss. 46-48) rapport har de visat hur tillgången av olika digitala verktyg ser 

ut på skolorna. Rapporten visar att andelen interaktiva whiteboards har fått en större plats i 

klassrummen. Trots detta visades det också att tillgången av interaktiva whiteboards bland 

grundskolelärarna upplevdes sämre, enbart 34 procent av lärarna upplevade att de hade 
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tillräckligt tillgång till interaktiva whiteboards. Bodil Sundberg, Maria Spante och Jörgen 

Stenlund (2012) har i deras studie kommit fram till att vissa lärare upplever att de inte känner 

sig bekväma i att använda interaktiva whiteboards i undervisningen och att det fanns lärare i 

studien som inte alls använde den interaktiva whiteboarden trots att den fanns tillgänglig i 

klassrummet. En kombination av lärarens egen digital kompetens, viljan till att både investera 

tid och ta risker är en avgörande faktor till användningen av interaktiva whiteboards menar 

forskarna. Bruce et al. (2011) poängterar att det är läraren som har en avgörande roll gällande 

hur den interaktiva whiteboarden används för att elevers matematiska kunskaper ska 

utvecklas.  

 

Tidigare forskning har visat att det finns lärare som inte känner sig bekväma i användningen 

av interaktiva whiteboards och att det finns ett samband mellan lärares inställning till 

huruvida lärare använder interaktiva whiteboards eller inte. I samband med sökandet av 

forskning av interaktiva whiteboards har jag valt att rikta in mig på området problemlösning 

inom matematik för att avgränsa studien. Det har visat sig att det inte alls finns mycket 

forskning gällande användningen av interaktiva whiteboards vid problemlösning. Detta har 

väckt intresset för att genomföra denna studie som kommer att undersöka på vilket sätt lärare 

använder sig av interaktiva whiteboards vid problemlösning och vilka inställningar lärare har 

till att använda sig av interaktiva whiteboards.  

2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka på vilket sätt fyra matematiklärare inom årskurs 4-6 

använder sig av det digitala verktyget interaktiv whiteboard som ett didaktiskt verktyg i 

undervisningen inom ämnet matematik gällande problemlösning. Vidare är syftet att 

undersöka vilka inställningar dessa matematiklärare har till att använda sig av interaktiva 

whiteboards i matematikundervisningen vid problemlösning. För att studien ska uppnå syftet, 

kommer dessa två frågeställningar att besvaras: 

 

• På vilket sätt använder sig fyra matematiklärare av interaktiv whiteboard som ett 

didaktiskt verktyg vid problemlösning?   

• Vilka inställningar har fyra matematiklärare till att använda sig av interaktiva 

whiteboards som ett didaktiskt verktyg vid problemlösning?  
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3. Bakgrund  
I detta avsnitt presenteras information om IKT och digitala verktyg. Vidare presenteras vad 

interaktiva whiteboards är för någonting, omfattningen av interaktiva whiteboards, 

möjligheter och hinder med interaktiva whiteboards samt fakta om problemlösning. 

3. 1 IKT och digitala verktyg  
Skolverket (2011, s. 17) definierar i rapporten att IKT begreppet står för informations- och 

kommunikationsteknik och involverar användning av någon form av elektronisk teknik som 

har med kunskap eller kommunikation att göra. Exempel på vanliga digitala verktyg är 

miniräknare, datorer och numera interaktiva whiteboards. I Skolverkets (2017b, s. 9) 

kommentarmaterial gällande digitaliseringen i skolan framkommer det att i skolans vardag 

används begreppet IKT ofta i sammanhang, där det finns en tydlig koppling till digitala 

verktyg som ett didaktiskt verktyg i undervisningen. Vidare tas det upp i skolverkets rapport 

(2017b, s. 22) att digitala verktyg kan fungera som stöd i processer och del i lösningar men 

fungerar också som en påverkan på arbetssätt och arbetsformer. Det belyses också i rapporten 

att digitala verktyg erbjuder flera möjligheter till att tillämpa och experimentera med 

matematik för att utveckla en förståelse för ämnet. Med hjälp av digital teknik kan abstrakta 

fenomen inom matematik göras visuella och konkreta vilket kan på sätt stödja lärandet. Till 

exempel kan ett geometriskt objekt visualiseras genom två- och tredimensionella figurer med 

hjälp av digitala verktyg (Skolverket 2017b, s. 22).    

 

3. 2 Interaktiva whiteboards  
Enligt Ian Hall och Steve Higgins (2005 s. 104) är en interaktiv whiteboard en stor touch-

sensitiveboard som är ansluten till en digital projektor och en dator. Projektorn visar bilden 

från dator skärmen på touch- sensitiveboarden. Datorn kan styras genom att röra touch- 

sensitiveboarden antingen direkt med fingret eller med en speciell penna. De potentiella 

applikationer som går att använda med den interaktiva whiteboarden är: 

• använda webbaserade resurser i helklass i undervisningen  

• visa videoklipp som hjälper att förklara ett visst fenomen eller koncept 

• demonstrera en mjukvara 

• presentera elevers olika arbeten för resten av klassen 

• skapa olika digitala flipcharts 

• manipulera text och öva på handstil 
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• spara anteckningar som är skrivna på den interaktiva whiteboarden för framtida bruk  

Forskarna menar vidare att syftet med att använda interaktiva whiteboards i klassrummet är 

för att få en ökad tillgång och användning av digitala resurser till förmån för hela klassen 

samtidigt som läraren har en roll i att styra och övervaka inlärningen.  

3. 3 Omfattningen av interaktiva whiteboards i Sveriges grundskolor 
Skolverkets (2013, ss. 46- 48) senaste rapport visar hur det ser ut med tillgången av olika 

digitala verktyg i både kommunala och privata i grundskolor. Rapporten visar att andelen 

interaktiva whiteboards har mer än tredubblats sedan år 2008. Under året 2008 var det endast 

23 procent av de kommunala skolorna som hade tillgång till interaktiva whiteboards medan 

under 2012 hade tillgången av interaktiva whiteboards ökats till 72 procent. Bland de 

fristående skolorna under 2008 var det 12 procent som hade tillgång till interaktiva 

whiteboards och under året 2012 hade tillgången ökat till 43 procent. I rapporten redovisas 

även om lärare anser att de i tillräcklig utsträckning har tillgång till it- utrustning för sin roll 

som lärare. Resultatet visade att tillgången av interaktiv whiteboards bland grundskolelärarna 

upplevdes sämre. Bland grundskolelärarna upplevde 34 procent att de hade tillräcklig tillgång 

till interaktiv whiteboard.  

3. 4 Möjligheter och hinder med interaktiva whiteboards  
Skolverket (2011, ss. 80- 81) genomförde en lesson study i matematikundervisningen. Där 

framkom det ett flertal skäl till att de interaktiva whiteboarden gav bättre möjligheter än 

datorer och vanliga whiteboard tavlor. Dessa punkter sammanställdes som möjligheter med 

interaktiva whiteboards:  

• Åskådlighet. Större grafisk åskådlighet och mer estetiska tilltalande figurer eftersom 

med hjälp av den interaktiva whiteboarden kan man visa korrektare figurer än 

handritade som på en vanlig whiteboard tavla. Grafik och olika formler kan följas upp 

genom till exempel programvaran Geobra.  

• Gemenskap. En fördel med interaktiva whiteboards är att alla ser samma ska och alla 

vet dessutom att man ser samma sak. Om man tar samma bild på en egen varsin dator 

finns risken att det kan vara olika versioner av bilden vilket kan resultera till 

missförstånd och svårigheter i att kommunicera.  

• Informationstillgång. Med hjälp av den interaktiva whiteboarden kan man få tillgång 

till internet och kan på så sätt hämta information som kan vara en stor fördel i alla 

ämnen 
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• Variation. Den interaktiva whiteboarden möjliggör en större variation, eftersom den 

kan användas till olika verktyg på internet eller utanför internet. Till exempel kan man 

med en dokumentkamera koppla så bilden tas upp på den interaktiva whiteboarden 

och kan på så sätt diskutera olika elevlösningar.    

I projektet fick lärarna en kort utbildning i hur man kan använda en smartboard (ett märke av 

en interaktiv whiteboard), men ingen annan särskild utbildning. Ett hinder var att lärarna 

ansåg att utbildningen som de fick inte var tillräcklig. De ansåg att det var svårt att hitta tiden 

till att lära sig på egen hand efteråt (Skolverket 2011, s. 56).  

 

Forskaren Steve Kennewell (2006, s. 2) menar att den interaktiva whiteboarden har en stor 

potential i undervisningen om den används effektivt och gynnar: 

• Elevers aktiva deltagande i helklass genom att få skriva sina lösningar på den 

interaktiva whiteboarden.  

• Spara arbeten som läraren och klassen som kan få tillgång till så att det går följa upp 

till nästa lektion.  

• Möjliggör samarbete.  

• Ger en stor bild som gör att elever kan se och läsa lätt. 

Det finns alltså positiva möjligheter med att använda interaktiva whiteboards, men en 

problematik är att lärare inte kan se den interaktiva whiteboarden som en resurs i sig. 

”Clearly, as with any other classroom resource, what the teacher does with an IWB is much 

more important than the nature of the resource itself.” (Kenewell 2006, s. 7). En interaktiv 

whiteboard är en artefakt i sig och det behövs en lärare till den.  

3. 5 Problemlösning i skolan 
I Lgr 11 (2017a, s. 55) syftes del står det att matematikundervisningen ska bidra till att 

eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem. Eleverna ska även få 

möjlighet att utveckla förmågan att reflektera över och värdera valda strategier, metoder, 

modeller och resultat. Problemlösning återfinns även som ett kunskapsområde i det centrala 

innehållet. I skolverkets (2017c, s.7) kommentarmaterial i ämnet matematik, framkommer det 

att problemlösning omfattar många områden i matematiken. Det om fattar exempelvis att 

använda matematiska begrepp, metoder och uttrycksformer för att resonera matematiskt, men 

även också att kunna reflektera och värdera rimligheten i resultatet i relation till problemet. 

Vidare definieras det att matematiska problem är till skillnad från rena rutinuppgifter, är det 

att eleverna inte känner till hur problemet ska lösas. I arbetet med problemlösning måste 
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eleverna istället undersöka samt testa sig fram för att finna en lösning till det matematiska 

problemet. Natalia Karlsson och Wiggo Kilborn (2015, s. 24) problematiserar 

problemlösningar som arbetas med i dagens skola. Författarna menar att problemlösningar i 

dagens skola handlar oftast om udda problem och att dessa problem kopplas till så kallade 

”kluringar”. Författarna hänvisar till forskning som har gjorts på området som visat att en hel 

del av den problemlösning som sker i skolan är snarare avsedd för att sysselsätta eleverna än 

att göra de till bättre problemlösare. I Skolverkets (2017c, s. 7) kommentarmaterial tas det 

upp att problemen kan se olika ut. Problem kan ibland förekomma en specifik situation som 

gör att eleverna behöver tolka och göra en matematisk formulering av situationen. Ibland kan 

problemen vara rent matematiska och sakna samband med vardagen. Ett matematiskt problem 

kan även betraktas så som en relation mellan eleven och problemsituationen. Beroende på hur 

långt eleven har kommit i sin kunskapsutveckling kan en relation se olika ut. Om en elev har 

kommit långt i sin kunskapsutveckling kan eleven uppleva en problemuppgift som en 

rutinuppgift om hen känner till en lösningsmetod. En annan elev kan däremot i mötet med 

samma uppgift behöva undersöka och pröva sig fram till en lösning till problemet.  

4. Teorianknytning 
I detta avsnitt presenteras de olika teoretiska ramverken som ska fungera som ett 

analysverktyg när det empiriska materialet analyseras. Alla dessa teorier är valda efter 

relevansen utifrån studiens syfte och frågeställningar. Efter teorierna följer ett avsnitt av 

diskussion kring teoriernas relevans för studien.  

4. 1 Teoretiskt ramverk över lärares sätt att använda sig av interaktiva 

whiteboards i undervisningen  
Derek Glover, David Miller, Doug Averis och Victoria Door (2004, s. 28) har i en 

undersökning använt sig av ett teoretiskt ramverk för att se på vilket sätt lärare använder sig 

av interaktiva whiteboards. Detta ramverk inkluderar tre steg över lärarens användning av 

interaktiva whiteboards: supported didactic, didaktiskt stöd (min övers.), interactive, 

interaktiv (min övers.) och enhanced interactive, förbättrat interaktiv (min övers.). Här nedan 

förklaras de olika sätten att använda sig av interaktiva whiteboards.  

 

Supported didactic: Läraren använder sig av interaktiva whiteboards, men endast som ett 

visuellt stöd och inte som en integrerad strategi för att stödja elevers kunskapsutveckling. 

Effekten av att använda interaktiva whiteboards på detta sätt blir att eleverna ser den 
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interaktiva whiteboarden som något som nytt istället för ett verktyg som utvecklar elevernas 

lärande.  

 

Interactive: Läraren använder sig av den interaktiva whiteboarden genom att intrigerar de 

element det som lektionen ska behandla och utmana elevers lärande genom att använda en 

mängd olika verbala, visuella och estetiska stimuli med hjälp av den interaktiva whiteboarden. 

Den interaktiva whiteboarden drar fokus till elevernas uppmärksamhet och används ofta för 

att illustrera, utveckla och testa olika koncept. Här ser eleverna inte den interaktiva 

whiteboarden som i något nytt längre, eftersom den interaktiva whiteboarden är integrerad i 

undervisningen för deras kunskapsutveckling. I det här stadiet har dock lärarens användning 

av den interaktiva whiteboarden inte nått sin fulla potential än, på grund av brist i tekniskt 

kunnande.  

 

Enhanced interactive: Detta sätt att använda sig att interaktiva whiteboards präglas av att 

läraren ser det som en självklarhet att använda interaktiva whiteboards, utnyttjar den 

interaktiva kapaciteten och känner sig bekväm i att använda den. Läraren använder den 

interaktiva whiteboarden på ett sätt som syftar till att uppmana diskussioner, förklarar 

processer och utveckla olika hypoteser. Läraren använder den interaktiva whiteboarden 

genom aktivt lärande där eleverna får möjlighet till att arbeta i par eller grupper, än istället för 

att den interaktiva whiteboarden fungerar som enbart överföring av information.  

4. 2 Teoretiskt ramverk över lärares inställningar gentemot användning av 

digitala verktyg  
Derek Glover och David Miller (2003, ss. 20-23) har i deras undersökning använt sig av tre 

kategoriseringar i form av ett teoretiskt ramverk gällande av lärares inställningar gentemot 

användningen av digitala verktyg i skolan. Dessa tre är missioners, pionjären (min övers.), 

tentatives, trevaren (min övers.) och luddites, motståndaren (min övers.). De menar att när de 

har analyserat dessa kategorier av lärares inställningar så finner de att det är lärarens attityd 

och inställning gentemot teknik som bestämmer i hur stor utsträckning som digitala verktyg 

kommer få utrymmen i undervisningen. Här nedan presenteras de tre kategorierna som ingår i 

ramverket.  

 

Missioners är de lärare som har sökt sina tekniska kunskaper själva eller har fått den via 

någon utbildning exempelvis via olika kurser och använder sig av digitala verktyg medvetet i 
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sin undervisning för maximal användning. Läraren är öppen för att utveckla sina kunskaper 

gällande teknologin. Här uppmuntrar läraren även sina kollegor att använda sig av tekniken 

och har positiv syn till användningen av digitala verktyg i undervisningen.  

 

Tentatives är de lärare som har haft någon form av introduktion till att använda ett visst 

digitalt verktyg som till exempel interaktiva whiteboards. Lärarna har tillgång till digitala 

verktyg men hämmas över att använda digitala verktyg fullt ut eftersom behovet av mer 

kunskaper och träning behövs. Tentatives använder alltså inte digitala verktyg i lika stor 

uträckning som missioners.  

 

Luddites är de lärare som har fått utbildning inom teknologi och tillgång till digitala verktyg. 

Trots detta använder sig inte dessa lärare av digitala verktyg i undervisningen och har 

svårigheter att förstå hur de kan användas fullt ut. Detta delvis för att det finns en rädsla för 

tekniken eller att det är krävande för att göra om lektionsplaneringen för att applicera digitala 

verktyg i undervisningen.  

4. 3 Teoretiskt ramverk för att lösa problemlösningsuppgifter i olika steg 
George Pólya (1970, ss. 16-17) definierar fyra huvudpunkter i form av olika steg gällande hur 

man bör lösa problemlösningsuppgifter i matematik. Det första steget är att förstå problemet, 

det andra är att göra upp en plan, det fjärde att genomföra planen och det sista är att se 

tillbaka. Här nedan presenteras vad de fyra stegen innebär när man arbetar med 

problemlösning.  

 

Att förstå problemet: Syftet är att man måste förstå problemet. Vad är det som söks? Vad är 

det som är givet och hur lyder villkoret? Är det möjligt att uppfylla villkoret? Rita en figur 

och inför lämpliga beteckningar.  

 

Att göra upp en plan: Syftet är att söka sambandet mellan de givna uppgifterna och den 

obekanta. Har du sett problemet tidigare eller känner du till något liknande problem? Man kan 

bli tvungen att hitta på ett hjälpproblem om ifall man inte kan finna sambandet direkt. Kan du 

komma på något närbesläktat problem som är lättare att angripa? Skulle du kunna lösa en del 

av problemet? Slutligen ska man komma på en plan för lösningen. Har du använt alla de 

givna uppgifterna? Har du tagit hänsyn till alla nödvändiga villkor? 
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Att genomföra planen: När du genomför den plan som har utformats för lösningen så ska man 

kontrollera varje steg i beräkningen. Kan du klart se att steget är korrekt? Kan du bevisa att 

det är riktigt?  

 

Att se tillbaka: Syftet är att granska den funna lösningen. Är resultatet rimligt? Kan du 

kontrollera resultatet? Kan du möjligen använda resultatet eller metoden till något annat 

problem?   

4. 4 Teoridiskussion   
Glover et al. (2004) teoretiska ramverk av lärares olika sätt att använda sig av interaktiva 

whiteboards i undervisningen är relevant för den här studien. Detta för att ramverket inte 

riktar in sig på vilket digitalt verktyg som helst, utan ramverket är specifikt inriktat på 

interaktiva whiteboards vilket är en styrka för studien när analysen görs. En svaghet med 

ramverket är att det är från 2004 och med tanke på att teknologin förändras snabbt i vårt 

samhälle, vilket gör att det här ramverket ställs inför utmaningar. Eftersom lärares användning 

av interaktiva whiteboards troligen inte ser likadan ut som det gjorde då, eftersom interaktiva 

whiteboards utvecklas och får nya funktioner. Glovers och Millers (2003) teoretiska ramverk 

av lärares olika inställningar till att använda sig av digitala verktyg i undervisningen är 

relevant för den här studien för att kunna analysera de deltagande lärarnas inställningar med 

hjälp av dessa kategorier. Kategorierna av de digitala verktygen kommer dock placeras in 

enbart av interaktiva whiteboards och inte digitala verktyg generellt i analysen, för att lärares 

inställningar av interaktiva whiteboards är i fokus i denna studie.  

 

Forskaren Piroska Biró (2012, s. 113) har undersökt lärares användning av interaktiva 

whiteboards inom problemlösning och har då använt sig av Pólyas (1970) teoretiska ramverk i 

studien. Forskaren menar att utifrån Pólyas (1970) fyra steg, kan de användas med en 

interaktiv whiteboard. Med hjälp av en interaktiv whiteboard kan det till exempel vara lättare 

att hitta relaterade problem till problemlösningsuppgiften genom olika internetbaserade 

program, kontrollera de matematiska lösningarna med hjälp av de olika internetbaserade 

programmen och illustrerar själva problemlösningen på den interaktiva whiteboarden genom 

bilder, ritningar osv. Detta är anledningen till varför jag har valt att använda Pólyas (1970) 

teoretiska ramverk i samband med lärares användning av interaktiva whiteboards för att det 

ska fungera som ett didaktiskt verktyg i samband med problemlösning. Pólyas (1970) 
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teoretiska ramverk är från året 1970 som används i denna studie. Anledningen till detta är för 

att jag vill använda primärkällan och inte använda sekundära källor.  

5. Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras forskning som har gjorts på området om interaktiva whiteboards. 

Här presenteras den forskning som har gjorts om lärares användning av interaktiva 

whiteboards vid problemlösning, dock har det varit svårt att finna forskning inom 

problemlösning. Därför är det enbart två studier som presenteras om interaktiva whiteboards 

vid problemlösning och har därför kompletterats med forskning om lärares användning av 

interaktiva whiteboards matematikundervisningen. Vidare presenteras det forskning om 

lärares inställningar av användningen av interaktiva whiteboards.  

5. 1 Lärares användning av interaktiva whiteboards i 

matematikundervisningen 
Drew Polly (2014) har i sin studie undersökt hur lärare integrerar digitala verktyg i 

matematikundervisningen genom bland annat interaktiva whiteboards och vilka motiv lärare 

har till att integrera digitala verktyg i matematikundervisningen. Studien genomfördes genom 

att forskaren observerade tre lärare inom grundskolan under ett års tid och intervjuade lärarna. 

Forskaren kom fram till att den interaktiva whiteboarden användes i helklass i samband med 

att eleverna fick utforska det matematiska fenomenet hjälp av olika internetbaserade 

aktiviteter, genom att eleverna fick diskutera och resonera olika strategier. Att använda 

interaktiva whiteboards på detta sätt menar Polly (2014) är högt kognitivt utmanande. Studien 

visade också att lärarnas motiv till att använda digitala verktyg i matematikundervisningen var 

för att lärarna ansåg att med hjälp av digitala verktyg så underlättas undervisningen av 

matematik Detta för att lärarna tyckte att det var smidigt koppla dokumentkameran till den 

interaktiva whiteboarden för att visa olika elevsvar. Lärarna ansåg också att med hjälp av 

interaktiv whiteboard kan den motivera och engagera elevers lärande inom matematik Med 

quiz applikationer kan som lärare ta del av elevers svar på den interaktiva whiteboarden och 

därmed få en överblick över elevers kunskaper. 

 
Cathrine D. Bruce, Richard McPherson, Farhad Mordy Sabeti och Tara Flynn (2011) har 

undersökt hur lärare har använt interaktiva whiteboards i deras matematikundervisning och 

hur den interaktiva whiteboarden kan stötta elevers lärande i matematik. Studien genomfördes 
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i två olika kanadensiska matematikklassrum och eleverna som deltog i studien var i 10- 12 års 

ålder. Bruce et al. (2011) kom fram till att den interaktiva whiteboarden hade en positiv effekt 

på elevers lärande och stöttade elevernas förmågor till att få kommunicera och resonera 

matematik. Läraren gav eleverna möjligheten till att komma fram till den interaktiva 

whiteboarden för att illustrera deras tänk med hjälp av olika diagram, bilder, figurer, 

beräkningar eller hemsidor. Eleverna kunde på så sätt övertyga sina klasskamrater över sitt 

resonemang och eleverna lärde sig av varandra. Resultatet visade också att med hjälp av den 

stora skärmen på den interaktiva whiteboarden stöttades elevers lärande visuellt. Eftersom 

eleverna kunde följa med i diskussionerna och resonemangen när eleverna fick chans att visa 

svaren på den stora skärmen. Forskarnas slutsats av studien är att läraren har en avgörande 

roll till hur den interaktiva whiteboarden används för att elevers matematiska kunskaper ska 

utvecklas. Bruce et al. (2011) poängterar att de lärare som deltog i studien var skickliga lärare 

som var engagerade och motiverade till att använda den interaktiva whiteboarden. Därför 

bidrog den interaktiva whiteboarden som ett effektivt didaktiskt verktyg till att utveckla 

elevers matematiska kunskaper.  

5. 2 Lärares användning av interaktiva whiteboards vid problemlösning  
Mauro De Vital, Lieven Verschaffell och Jan Elen (2018) har i studien undersökt på vilket 

sätt lärare använder interaktiv whiteboard vid problemlösning. Forskarna observerade tre 

lärare i Italien genom intervjuer och filmade observationer. Det som forskarna kom fram till 

var att lärarna använde den interaktiva whiteboarden på olika sätt vid problemlösning. De 

olika lärarna använde bilder, filmer och olika programvaror som till exempel Geobra som 

presenterar dynamiska och interaktiva geometriska figurer för att för att kunna stödja elevers 

problemlösningar. En lärare presenterade en problemlösningsuppgift för eleverna, eleverna 

fick diskutera i smågrupper och sen fick eleverna presentera sina lösningar på den interaktiva 

whiteboarden vilket ledde till en helklassdiskussion. Eleverna fick även använda olika 

program på den interaktiva whiteboarden för att visa sina lösningar. En annan lärare arbetade 

med att lösa problemlösningar i helklass direkt och testade olika idéer på den interaktiva 

whiteboarden och visade bland annat film, vilket även här ledde till att eleverna fick diskutera 

och utforska deras resonemang. Slutsatsen av studien är att den interaktiva whiteboarden är ett 

värdefullt didaktiskt verktyg som gör det möjligt att organisera olika material, visualisera 

olika matematiska koncept genom bilder, filmer och olika program. Den interaktiva 

whiteboarden ger nya möjligheter till elevers matematiska tänkande genom att engagera 

elever att utforska problemlösningar och resonera kring sina lösningar.  
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Piroska Biró (2012) har i sin studie undersökt vilka möjligheter läraren har av att använda 

interaktiv whiteboard vid problemlösning. Resultatet av studien blev att lärarna visade 

problemlösnings uppgifterna på den interaktiva whiteboarden. Dessa handlade om algebra 

och geometri. Eleverna fick lösa en serie av problem i grupper om två, därefter jämfördes och 

kontrollerades elevernas svar med hjälp av den interaktiva whiteboarden och dess program 

Geobra. Eleverna använde den interaktiva whiteboarden med en lätthet och de kände till 

funktionerna väl när de förklarade sina lösningar. Studien visade att mycket tid sparades av 

lärare med hjälp av det programmet som användes på den interaktiva whiteboarden eftersom 

läraren inte behövde skriva problemlösnings uppgiften på den traditionella whiteboardtavlan 

och att de olika koncepten blev ritade av programmet och vilket gjorde det tydligare än om 

läraren skulle ha ritat. En slutsats av studien är att den interaktiva whiteboarden möjliggjorde 

arbetet vid problemlösning genom samarbete mellan elever och lärare, visuellt tänkande, 

kommunikativa färdigheter, dynamik och interaktivitet, motivation och stärkande intresse hos 

eleverna. Biró (2012) poängterar dock att interaktiva whiteboards är inget mirakel verktyg i 

sig, utan det krävs en metodik vid användningen; “The IWB is not a wonder device. It can 

make the lesson more interesting, attractive and useful only if the teacher uses it with 

adequate knowledge of methodology.” (s. 126).  

5. 3 Lärares inställningar gällande digitala verktyg och interaktiva 

whiteboards 
Bodil Sundberg, Maria Spante och Jörgen Stenlund (2012) har i deras studie undersökt bland 

annat lärares attityder till att använda interaktiva whiteboards och deras användning. Totalt 

deltog 23 lärare som arbetade inom F- 6 och lärarna som deltog kom från två olika skolor i 

Värmland. Forskarnas resultat pekar på att precis som med användandet av andra digitala 

verktyg så är också den interaktiva whiteboarden också en teknologisk inriktad och är 

beroende av lärares attityder. Resultatet blev att lärarna använde den interaktiva whiteboarden 

olika mycket, vissa använde den mer medan andra använde den inte alls. Samtliga lärare fick 

tillgång till lika utbildningsmöjligheter i att kunna använda interaktiva whiteboards, dock 

hade inte alla lärare tillgång till interaktiva whiteboards just i deras klassrum. Att tillgången 

av interaktiva whiteboards inte såg likadana ut i alla klassrum, såg inte forskarna som en 

orsak till varför vissa lärare inte valde att använda sig av interaktiva whiteboards eftersom det 

fanns entusiastiska lärare som använde sig av interaktiva whiteboards trots tillgången. Istället 

belyser forskarna att deras slutsats av studien är att en kombination av lärarens egen 
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uppfattade digital kompetens, viljan till att både investera tid och risker kan vara förklaringen 

till varför inte vissa lärare inte valde att använda den interaktiva whiteboarden. Forskarna kom 

också fram till att lärarna ofta uttryckte under studiens gång att de behövde mer tid och 

träning för att utveckla deras kunskaper i att kunna använda den interaktiva whiteboarden i 

undervisningen. Detta för att vissa lärare i studien upplevde att de inte kände sig bekväma i att 

använda den interaktiva whiteboarden och var rädda att göra bort sig inför sina elever trots att 

läraren hade tillgång till den interaktiva whiteboarden i sitt klassrum.  

 

Gary Beauchamp (2004) har i sin studie också kommit fram till att lärares inställningar har en 

avgörande faktor till användningen interaktiva whiteboards i undervisningen. Med hjälp av 

observationer och semistrukturerade intervjuer har Beauchamp (2004) kommit fram till att 

bortom alla fördelar med att använda en interaktiva whiteboard så krävs också att man som 

lärare investerar tid, engagemang, vilja och öppenhet för att lära sig att använda interaktiva 

whiteboards. Forskaren belyser även att om skolor ska investera i interaktiva whiteboards i 

klassrummen behöver de vara medvetna om att det kommer att behövas en investering i att 

förbereda lärare genom teknisk kompetens, men också pedagogik och didaktik för att den 

interaktiva whiteboarden ska kunna användas som ett effektivt didaktiskt verktyg.  

6. Material och metod  
I detta avsnitt följer en redogörelse över vilka kvalitativa metoder som valts att användas till 

insamlingen av empiriskt material, urval av mellanstadielärare, genomförande och 

analysmetod. Vidare förklaras hur studien tillgodoser forskningsprinciperna och avslutas med 

metoddiskussion.  

6. 1 Kvalitativ metod 
Ann Kristin Larsen (2009, s. 22) förklarar att forskaren måste välja hur data ska samlas till 

studien. Genom att använda en viss metod får man en typ av data. Kvalitativ data säger något 

om kvalitativa (icke-siffermässiga) egenskaper hos deltagarna. Det kan till exempel handla 

om deltagarnas uppfattning eller syn om något. Detta är anledningen till varför jag har valt att 

använda mig av en kvalitativ metod för att kunna få rätt typ av data samt att studien ska kunna 

besvara de två frågeställningarna. De två kvalitativa metoderna som kommer att användas är 

observation och intervju. Observationerna används främst för att se på vilket sätt de 

deltagande lärarna i studien använder sig av interaktiv whiteboard vid problemlösning, medan 
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intervjuer används främst för att komma åt vilka inställningar lärarna har till att använda sig 

av interaktiva whiteboards vid problemlösning.  

6. 2 Observation 
Larsen (2009, ss. 89-90) skriver om att observationer handlar om att man som forskare gör 

systematiska iakttagelser. Det finns olika varianter av observationer och en variant är icke-

deltagande observation. Icke-deltagande observationer går ut på att forskaren är enbart 

åskådare till det som observeras, vilket innebär att forskaren inte integrerar med de som 

observeras och håller sig i bakgrunden. Det är ytterst viktigt att observatörens närvaro inte 

påverkar beteendet på det som undersöks. I denna studie har jag valt att använda icke-

deltagande genom att hålla mig i bakgrunden under observationerna för att i minsta mån inte 

påverka lärarnas användning av den interaktiva whiteboarden under lektionen och inte störa 

eleverna för att de ska ha fokus på lektionen. Det finns även så kallade öppen observation och 

det innebär att personerna som blir observerade är medvetna om att de blir observerade 

genom att det finns en närvarande observatör (Larsen 2009, s. 92). Mina observationer tillhör 

öppen observation eftersom lärarna är medvetna om att jag observerar i deras klassrum. Vid 

observationer är det vanligt att forskare konstruerar ett formulär för att man ska veta vad man 

ska observera på under observationen (Larsen 2009, s. 93). Detta är anledningen till varför jag 

valt att konstruera och använda ett observationsschema (bilaga 1) för att jag ska veta vad jag 

ska observera.  

6. 3 Intervju 
Monica Dalen (2015, s. 14) skriver om att syftet med en intervju är att ge insikt om 

deltagarens egna tankar och erfarenheter. Därför har jag har valt intervju som metod för att 

just komma åt vilka inställningar lärare har till användningen av interaktiva whiteboards vid 

problemlösning. Här har jag valt att använda mig av semistrukturerad intervju. Den mest 

använda formen inom intervjuer är just semistrukturerade intervjuer. Under semi 

strukturerade intervjuer har forskaren i förväg valt ut bestämda ämnen och teman som 

samtalat är inriktad på. Det finns då också ett behov av att skapa en intervjuguide när det 

gäller semistrukturerade intervjuer för att leda in på centrala teman och frågor som täcker de 

viktigaste områden i studien (Dalen 2015, ss. 34-35). Denna variant av intervju har använts i 

studien för att med hjälp av de teman och frågor som har formulerats kommer frågeställningar 

att bli besvarade. Även en intervjuguide har konstruerats för denna studie (bilaga 2). Enligt 

Dalen (2015, s. 27) är det värdefullt att använda sig ljudinspelning just för att få med 
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deltagarnas egna ord. Under intervjuerna har jag använt av ljudinspelning med mobiltelefon 

för att inte förlora någon viktig information. Efter intervjuerna transkriberades 

ljudinspelningarna och dessa gjordes samma dag som intervjuerna hade ägt rum.  

6. 4 Etiskt ställningstagande 
Under arbetets gång med studien har jag tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002, ss. 7-14) 

forskningsetiska principer. Dessa forskningsetiska principer består av fyra huvudkrav och 

dessa är: 

• Informationskravet- det innebär att forskaren ska informera om studiens syfte och 

vilka villkor som gäller för de deltagande i studien. De deltagande personerna i studien 

ska upplysas om att deltagandet är helt frivilligt och att de har rätt att när som helst 

avbryta sin medverkan i studien.  

• Samtyckeskravet- det innebär att alla deltagare i studien har rätt att själva bestämma 

över sin medverkan. 

• Konfidentialitetskravet- det innebär att uppgifter om deltagarna i studien ska ges 

största möjliga konfidentialitet. Detta genom att personuppgifter ska förvaras på ett 

sätt för obehöriga inte kan ta del av dem.  

• Nyttjandekravet- det innebär att det insamlade materialet om enskilda personer får 

enbart användas för forskningsändamål och inget annat.  

Dessa fyra huvudkrav inom de forskningsetiska har tillgodosetts genom att lärarna har fått 

tagit del av en blankett där de informerades om vad som gäller för studien och deras 

medverkan (bilaga 3). Lärarna fick även skriva under blanketten för att skriftligt godkänna 

sin medverkan i studien. Enligt Dalen (2015, s. 25) är det vanligt att forskaren bifogar en 

svarstalong som de deltagande undertecknar för att på så sätt tala om att hon eller han är villig 

att delta i studien.  

6. 5 Urval och genomförande 
I denna studie har urvalet av lärarna gjorts utifrån studiens syfte och därför har jag gjort ett så 

kallat godtyckligt urval. Dalen (2015, s. 77) menar att godtyckligt urval är när forskaren gör 

ett urval där deltagarna väljs ut efter kriterier. De kriterier som har valts för denna studie är att 

lärarna ska arbeta inom årskurs 4-6, lärarna ska ha tillgång till en interaktiv whiteboard, 

lärarna ska arbeta med problemlösning, lärarna ska ha en lärarutbildning och vara behöriga i 

att undervisa matematik. Sökandet efter lärare skedde i två olika kommuner i Södermanlands 

län. Sökandet efter lärarna skedde genom mejl till olika lärare slumpvis utifrån de 
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kontaktuppgifter som fanns tillgängliga på skolornas hemsidor. Det resulterade inte till många 

svar och därför fick jag vända mig till de lärarna som jag hade få kontakt med för att få tips 

vilka som skulle kunna vara intresserade att delta i studien. Enligt Larsen (2009, s. 78) kallas 

detta tillvägagångsätt för snöbollsmetoden. Det innebär att forskaren tar kontakt med olika 

personer som har goda kunskaper om ämnet som i sin tur gör att dessa personer kan tipsa om 

andra personer som kan vara värt för forskaren att prata med. Genom att använda 

snöbollsmetoden fick jag kontakt med fler lärare som var villiga att delta i studien. Tider för 

intervju och observation bestämdes via mejl. Här nedan presenteras en sammanställning av 

mellanstadielärarna som är medverkande i studien.  

 

Tabell 1. Sammanställning av medverkande lärare i studien. 

Lärare Ålder Lärarexamen 
togs år 

Undervisar i 
årskurs 

Maria  62 år År 1977 Årskurs 4 
Lisa 44 år År 1996 Årskurs 5 
Magnus 44 år År 1999 Årskurs 4 
Cecilia  55 år  År 2000 Årskurs 6 
 

6. 6 Analysmetod  
Den analysmetod som kommer att användas när det empiriska materialet analyseras är det 

som Jens Rennstam och David Wästerfors (2015, s. 220) skriver om att sortera, reducera och 

argumentera. Författarna menar om forskaren sorterar sitt material på ett välgrundat sätt, 

skapas en ordning för sin analys. Ordningen är intimt förknippad med den teori eller de 

begrepp som analytikern utgår från. Vidare menar de att reducera sitt material innebär att 

forskaren beskär sitt material och har på så sätt en god grund för att kunna berätta och 

uppmärksamma något väsentligt. Slutligen skriver författarna att den forskaren som kan 

argumentera för sin tes med hjälp av empiri har relativt goda chanser att formulera ett 

självständigt bidrag till fältet. Första steget i analysprocessen har varit att gå igenom hela 

texterna från observationerna och intervjuerna, där har det har markerats text som är relevant 

för frågeställningarna. Därefter har de markerade texterna utifrån olika teman och 

grupperingarna sorterats utifrån de kursiverade begreppen som finns med i de olika 

ramverken, se under avsnitten 4.1, 4.2 och 4.3. Därefter togs sorteringen av ett tema i taget, 

gick igenom hela texten, plockade ut all relevant empiri som hör till just det temat och på så 

sätt reducerades irrelevant material. Dock har jag inte valt att använda mig av de olika teman 

som underrubriker i analysdelen, utan de finns invävda i analysen det vill säga att begreppen 
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kommer att finns med i analysen. Slutligen ställdes empirin i dialog med tidigare forskning 

och teorierna för att argumentera för mina kopplingar när frågeställningar besvaras. Dalen 

(2015, s.18) belyser att inom kvalitativ forskning är det gemensamt för alla analysmetoder att 

de oftast innehåller en tolkande approach till empirin. Med det menas att det lätt hänt blir att 

människor tolkar analysen och analysen blir beroende av den som ser. Att mina tolkningar 

kommer finnas med i analysen går inte att bli helt fri ifrån, däremot är det viktigt att denna 

medvetenhet finns med under analysens gång.  

6. 7 Metoddiskussion  
Larsen (2009, s. 40) förklarar att när man genomför en studie ska den vara giltig och relevant. 

Det gör man genom att forskaren samlar in data som är relevant för studiens frågeställningar. 

För att stärka denna giltighet och relevans, har som tidigare nämnts observationer och 

intervjuer använts för att få relevant empiriskt material för att på så sätt kunna besvara 

frågeställningarna. Larsen (2015, s. 41) förklarar vidare att när man genomför en studie, 

behöver forskare ta ställning till studiens pålitlighet och tillförlitlighet. För att stärka denna 

studiens tillförlitlighet, har ljudinspelningar med hjälp av en mobiltelefon använts för att få 

med lärarnas egna ord. Göran Ahrne och Peter Svensson (2015, ss. 25-26) belyser att genom 

metodtriangulering kan man öka studiens tillförlitlighet. Metodtriangulering innebär att man 

kombinerar flera metoder i samma undersökning, därför har metoderna intervju och 

observation valts för att också stärka studiens tillförlitlighet. Vidare menar författarna att en 

studies tillförlitlighet hänger samman med möjligheterna att kunna generalisera. Att denna 

studies resultat kommer att vara generaliserbar är omöjligt. Det är inte möjligt eftersom i 

denna studie har endast fyra lärare deltagit och en observation per lärare har gjorts. Dock har 

lärarna valts från olika skolor för att studien inte ska representera på vilket sätt lärare arbetar 

med interaktiva whiteboards endast i en skola. Ahrne och Svensson (2015, s. 27) poängterar 

att om man studerar mer än en miljö, då kan man försiktigt tala om generaliserbarhet inom 

kvalitativa studier.  

 

De deltagande lärarna har haft svårt att hitta tid till att låta mig genomföra fler observationer. 

Omfattningen av studien har varit begränsad till en viss tid vilket har det gjort svårt att hinna 

genomföra två observationer hos varje lärare. Detta är anledningen till varför det enbart har 

gjorts en observation hos varje lärare, men trots detta har tillräckligt med användbart material 

samlats in i studien för att kunna besvara frågeställningarna. De fyra lärarna som har deltagit i 

denna arbetar i två olika kommuner. En strävan har varit att söka till lärare från olika 
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kommuner, eftersom möjligheten till fortbildning gällande interaktiva whiteboards kan se 

olika ut beroende på i vilken kommun som en lärare arbetar på. Tyvärr har inte den strävan 

lyckats uppnås helt i samband med att vissa lärare inte har haft möjlighet att delta i studien på 

grund av tidsbrist och andra lärare har inte svarat alls på mina mejl.  

7. Resultat och analys 
I detta avsnitt kommer först resultaten från observationerna och intervjuerna utifrån studiens 

syfte och frågeställningar att presenteras. Sedan kommer analysen att göras genom kopplingar 

till de olika teoretiska ramverken och forskning för att kunna besvara studiens två 

frågeställningarna.  

7. 1 Observationer 

7. 1. 1 Maria  
I Marias klassrum i årskurs 4 introducerades lektionen med en problemlösningsuppgift i 

helklass som visades på den interaktiva whiteboarden. Problemlösningsuppgiften löd: På 

Frejaskolan finns det sammanlagt tre klasser i årskurs 6. I dessa tre klasser går det 

sammanlagt 76 elever. I två av klasserna går det lika många elever. I en av klasserna går det 

24 elever. Hur många elever går det i var och en i klasserna? Maria läste uppgiften och 

frågade eleverna vad fick de för viktigt information i uppgiften? Maria bad en elev att komma 

fram till den interaktiva whiteboarden och stryka under viktig information. Eleven strök under 

tre klasser, sammanlagt 76 elever, i två klasser går det lika många elever, i en klass går det 24 

elever. Efter det frågade Maria eleverna vad det frågas efter i uppgiften? En annan elev fick 

gå fram till den interaktiva whiteboarden och strök under hur många elever går det i var och 

en i klasserna?  

 

Eleverna fick testa själva att finna en lösning på sina egna små whiteboards. Sedan bad Maria 

eleverna om någon hade något förslag på en lösning och skulle kunna visa på den interaktiva 

whiteboarden. En elev kom fram till lösningen 76-24= 52, 54/2= 26. Svar: Det går 26, 26 och 

24 elever i de tre klasserna. De diskuterade sedan tillsammans om lösningen verkade rimlig 

och om man kan lösa uppgiften på något annat sätt. En annan elev skrev en annan lösning på 

den interaktiva whiteboarden 24 ? ? = 76. Eleven berättade att hen hade testat sig fram för att 

komma fram till lösningen och de diskuterade tillsamman samt testade elevens lösning.  De 

diskuterade sedan tillsammans att en problemlösningsuppgift kan ha flera lösningssätt och 
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ibland måste man testa sig fram för att komma fram till lösningen. Eleverna fick sedan arbeta 

enskilt med andra problemlösningsuppgifter resten av lektionen. Läraren gick runt och fotade 

med ipaden elevernas lösningar. På slutet av lektionen visade Maria de olika lösningarna på 

den interaktiva whiteboarden och diskuterade vilka de trodde var rätt lösning. De diskuterade 

även felsvaren och att det inte alltid är svaret som är viktigast utan det är resonemangen. 

Lektionen pågick i 50 minuter.  

7. 1. 2 Lisa  
I Lisas klassrum i årskurs 5 introducerades lektionen med en kortfilm på youtube som visades 

på den interaktiva whiteboarden. Filmen handlade om olika tips och strategier som man kan 

använda sig av vid problemlösning t.ex. har man stött på problemet tidigare, söka efter 

mönster, rita en bild och verkar lösningen rimlig etc. Efter filmen diskuterade Lisa med 

eleverna kring hur de brukar göra när de ställs inför en problemlösningsuppgift. En elev 

berättade att hen ibland brukar rita problemet för att få fram en lösning. En annan elev 

berättade att hen brukar leta efter viktig information som finns i problemet. Sedan diskuterade 

Lisa vidare med eleverna vikten av att ha olika strategier vid problemlösning och kunna 

kommunicera samt resonera sin lösning ändå om svaret inte alltid är rätt. Efter diskussionen 

skrev Lisa en problemlösningsuppgift på whiteboarden som löd: Göran ska måla ett plank ute 

på tomten. Planket är 16 meter långt och 2 meter högt. En liter färg räcker till 8 

kvadratmeter. Göran ska måla planket på båda sidorna. Hur många liter färg går det åt för 

att måla planket? Eleverna fick sätta sig i par och arbeta med problemlösningsuppgiften 

omkring tio minuter. 

 

När alla hade samlats fick ett par presenteras sin lösning som var det korrekta svaret 8 liter. 

Lisa bad dem förklara deras resonemang och hur de hade tänkt för att finna lösningen på 

problemet. Det elevparet sa att de försökte relatera problemet till ett likande problem för att få 

fram en lämplig metod, det gjorde att de kunde lätta relatera problemet till area och kunde 

räkna ut arean. Sedan började andra elever komma in i diskussionen och berättade hur de hade 

gjort. Ett par berättade att de hade tänkt rätt, men fick fram fel lösning eftersom de hade 

missat att planket skulle målas två gånger. Då berättade Lisa att i den filmen som de hade sett 

på den interaktiva whiteboarden tog de faktiskt upp att det är viktigt att stryka under ord för 

att få ut all viktig information för att verkligen förstå problemet och vad det är som frågas. 

Efter diskussionerna kring deras resonemang och strategier fick eleverna arbeta vidare i 

matteböckerna. Lektionen varade i 40 minuter.  
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7. 1. 3 Magnus  
I Magnus klassrum i årskurs 4 introducerades lektionen genom att Magnus pratade om vad 

problemlösning är för något och att det finns olika problemlösningsstrategier. Fokus låg på att 

eleverna skulle träna på att lösa problemlösningsuppgifter med hjälp av att rita bilder. Magnus 

visade de olika strategierna på den interaktiva whiteboarden och visade ett exempel på hur 

man kan lösa problem med hjälp av att rita som de sedan diskuterade kring. Efter 

diskussionen gick Magnus vidare med att eleverna fick ta sig an olika 

problemlösningsuppgifter som visades på den interaktiva whiteboarden och en av de löd: 

Hasse står på en stege och målar. Han står på den åttonde pinnen nerifrån och på den femte 

pinnen uppifrån. Hur många pinnar har stegen? Magnus förklarade att arbetsgången utgick 

från EPA det vill säga att eleverna först arbetar ensamma, i par och slutligen alla i helklass. 

Eleverna fick skriva sina lösningar i på sina whiteboard tavlor.  

 

När de arbetade i helklass med lösningarna fick eleverna skriva de på den interaktiva 

whiteboarden och argumentera för sina lösningar. Vissa elever hade fått fram att stegen 

bestod av 12 pinnar medan andra tyckte 13 pinnar. Då bad Magnus eleverna att rita upp 

stegen på den interaktiva whiteboarden på båda lösningarna för att se vilken som stämde 

genom att kontrollräkna de olika stegen på pinnarna. Då höll alla elever med om att det rätta 

svaret var 12 pinnar eftersom Hasse stod fortfarande kvar på den åttonde pinnen. Därefter fick 

eleverna lösa tre andra problemlösningsuppgifter och det blev samma upplägg som på den 

första uppgiften. Lektionen varade i 40 minuter.  

7. 1. 4 Cecilia  
I Cecilias klassrum i årskurs 6 introducerades lektionen genom att Cecilia hade förberett en 

problemlösningsuppgift som visades på den interaktiva whiteboarden. 

Problemlösningsuppgiften visade bilder på två stycken vågar. På den första vågen är det en 

gammal våg med en kopp på vardera sida. I ena koppen sitter två stycken fåglar som heter 

Rita och Dita. Tillsammans väger de åtta kilo. I den andra koppen på samma våg sitter det en 

åttakilosvikt. Vågen en jämn balans eftersom det finns lika många kilon på varje sida. Rita 

hoppar över till den andra vågen. Rita och en två kilos vikt sitter i den ena koppen. Dita 

hoppar också över till den andra och sätter sig i den andra koppen. Eleverna fick i uppgift att 

ta reda på hur mycket Dita väger. Cecilia lät eleverna arbeta med problemlösningsuppgiften 

enligt arbetsgången EPA. Eleverna fick först arbeta själva, sedan i par och slutligen i helklass. 

När eleverna hade försökt sig an på att lösa problemet fick de skriva svaren på den interaktiva 
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whiteboarden och resonera kring sina lösningar. En del elever berättade att de hade testat sig 

fram, andra hade ritat och en del hade gjort det som en ekvation. Cecilia lät de placera sina 

svar i de olika vågorna för att se om likheten stämde, men det gjorde det inte. Ingen lyckades 

få ihop lösningen helt och det slutade med att hela klassen hjälptes åt att lösa uppgiften 

tillsammans och den lösningen som de tillslut kom fram med var att Dita vägde 3kg. x + x + 

2= 8, x + x = 6, 2x=6, 2x/2=6/2, x=3.  

                                         - 2= -2 

Slutligen bad hon att sätta in 3kg i vågen för att se om svaret stämde och det gjorde det. Hon 

gick även igenom en gång till i de olika stegen i ekvationen för att se om beräkningen stämde. 

När Cecilia diskuterade med eleverna relaterade hon också till ett liknande problem som de 

hade tagit sig an och hon förklarade för eleverna att det kan vara till hjälp när man lösa 

problemlösningsuppgifter. Slutligen fick eleverna en problemlösningsuppgift att lösa enligt 

den tidigare arbetsgången under lektionen. Lektionen varade i 40 minuter.  

7. 2 Intervjuer 

7. 2. 1 Maria  
Maria berättar under intervjun att hon är positivt inställd till att använda interaktiv 

whiteboard. Hon menar att det kan vara roligare och mer motiverande för eleverna att 

använda sig av interaktiv whiteboard både inom problemlösning men också i andra 

matematiska områden. Den interaktiva whiteboarden kan även ge möjligheter till elever som 

lär sig visuellt.  

 
Dels är det så att man själv måste arbeta mycket med den för att bli säker ur ett lärarperspektiv. 

(…) Sen tycker jag egentligen att jag skulle behöva använda den interaktiva whiteboarden mer 

men det finns väldigt lite tid till det. Det behövs tid för att sätta sig in i det för att det ska bli bra. 

(…) Sen är det massa andra ”nya” saker som man ska sätta sig in, eleverna har fått nu 

chromebooks men man får ingen utbildningstid för det.  

 

Maria berättar att hon gått en på en halvdags- kurs gällande interaktiva whiteboards men att 

det var för många år sedan cirka 15 år sedan. Det dröjde ett år efter det innan hon fick en egen 

interaktiv whiteboard i sitt klassrum och att hon menar att man halkar lite efter då i 

användningen.  
Det var väldigt bra grejer som togs upp på kursen (…) men när man inte sen själv hade egen 

interaktiv whiteboard blev det svårt, eftersom man inte kunde göra någonting. Jag tror att om 

man ska lära sig någonting som pedagog (…) då måste man liksom ha tillgång till den 
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interaktiva whiteboarden och i samband med det går man en utbildning, annars är det ganska 

bortkastat. (…) Nej, jag anser inte att jag kan utnyttja alla funktioner i den interaktiva 

whiteboarden. Jag tror att det finns väldigt bra saker, om man fick tid att sätta sig i lugn och 

kanske någon som handleder som kan komma med tips och idéer med program som är bra att 

använda i samband med t.ex. geometri.   

 

Vidare berättar Maria att hon upplever att hon har halkat efter lite med de tekniska 

kunskaperna.  

 
För min del har jag nog halkat efter lite gällande de tekniska kunskaperna, jag var mer på förut 

då en kollega drev på lite mer (…) Jag känner mig delvis bekväm i att använda digitala verktyg 

och interaktiv whiteboard men det gäller att man är väl förberedd eftersom ibland krånglar 

tekniken och då blir det svårigheter. (…) Vi lärare uppmuntrar varandra genom med tips och 

idéer till varandra när tiden väl finns. Det är ett önskemål från min sida att vi skulle kunna ha en 

workshop och visa varandra olika funktioner på den interaktiva whiteboarden, jag är absolut 

öppen och tycker att det är kul att få utveckla mina kunskaper gällande tekniken.  

7. 2. 2 Lisa  
Lisa berättar att hon är positivt inställd till att använda interaktiv whiteboard inom 

problemlösning eftersom det ger en extra dimension i undervisningen. Den interaktiva 

whiteboarden öppnar upp för samtal och resonemang. Ger lite positiv energi, jämfört om man 

bara sitter och skriver i matematikboken. Dock berättar Lisa att hon inte är lika positiv till att 

de inte har fått någon fortbildning. 
 

Det är lite dubbelt, jag tycker att det är negativt att vi inte har fått någon utbildning i att använda 

interaktiva whiteboards. Jag gick på en språkkurs i engelska som hölls i England. Under 

utbildningen där fick vi göra klassrumsbesök. Det vi fick se där var att det var så vanligt dagligt 

förekommande inslag gällande den interaktiva whiteboarden. Lärarna var så väl bekanta med 

arbetssättet med interaktiva whiteboards och även barnen. De fick gjorde helt fantastiska 

lektioner med den interaktiva whiteboarden. (…) Så jag har nu ropat efter fortbildning i fem år 

snart, men det händer ingenting.  

 

Lisa berättar vidare att hon inte använder interaktiv whiteboard så ofta och att hon känner att 

hon inte kan utnyttja alla funktioner fullt ut.  

 
Det blir ju mest att jag använder filmer, tyvärr. Jag tycker att det verkligen skulle vara bra med 

något annat också (…) På matematiklektionerna använder jag inte den interaktiva whiteboarden 

så ofta, eftersom det är kopplat till filmvisning och då finns det ju inte så jättemånga bra filmer 
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som är kopplade till matematik som passar på mellanstadiet. I de andra ämnena använder jag den 

mer. (…) Jag önskar att jag kunde använda fler funktioner eftersom det finns bra grejer, men 

ibland när man testar själv stöter man på vissa frågetecken och kan inte få någon hjälp. Sen finns 

inte riktigt tiden till och då får man prioritera bort.  

 

Lisa berättar att hon brukar uppmuntra sina kollegor att använda digitala verktyg, dock inte 

interaktiv whiteboard i första hand utan det handlar mer om andra digitala verktyg. Hon 

berättar också om hur hon har lärt sig att använda interaktiv whiteboard och hur hon uppfattar 

sin bekvämlighet gällande att använda interaktiva whiteboards och digitala verktyg.  

 
(…) Det är jag själv som har lärt mig att använda interaktiv whiteboard genom att utforska själv, 

men också via kollegor. Vi har dock haft en utbildning för nio år sedan när jag var ny här på 

skolan. Då fanns det enbart tre stycken interaktiva whiteboards på hela skolan (…) så många av 

oss som var där då hade inte ens verktygen att kunna jobba med och det tog flera år innan vi fick 

en interaktiv whiteboard.(…) Jag känner mig bekväm i att använda i att använda digitala verktyg 

och även interaktiv whiteboard (…) Så egentligen är inte användandet av teknik i sig som är 

problemet, utan det är just det här att som kommun inte ska bara förse lärare med tekniska 

apparater. Det ska finnas utbildningsplan för lärare och en uppföljning (…) Jag är definitivt 

öppen för att utveckla mina tekniska kunskaper.  

7. 2. 3 Magnus 
Magnus berättar att han är positivt inställd till att använda interaktiva whiteboards 

inom problemlösning. Han menar att med hjälp av en interaktiv whiteboard kan man 

variera sin undervisning på oändligt många sätt och blir på så sätt ett värdefullt 

hjälpmedel. Vidare berättar Magnus att han inte ser några hinder med att använda 

interaktiva whiteboards, förutom att tekniken kan strula. Han berättar också hur ofta 

han brukar använda den interaktiva whiteboarden.  

 
 (…) Jag försöker använda den interaktiva whiteboarden så ofta jag kan. Till vissa avsnitt i 

matten känner jag att jag inte behöver den men ibland när vi när vi repeterar vissa områden i 

matten så brukar jag använda interaktiv whiteboard. (…) För mig är det naturligt att använda den 

interaktiva whiteboarden. Det är klart att jag använder den vanliga whiteboard tavlan ibland, men 

i och med att den interaktiva whiteboarden är placerad så att den täcker en del av den stora 

whiteboarden. Det är väl det som är tanken, man har väl försökt skärma av den vanliga 

whiteboarden för att kunna använda den interaktiva whiteboarden mer.  
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Magnus berättar också att han har fått fortbildning, lärt sig själv också och att han själv 

har fått hålla kurser i den kommun som han arbetar i, eftersom han är IKT-pedagog 

och har så pass länge använt interaktiva whiteboards.  

 
Från början när den kom så fick alla pedagoger på min skola gå en utbildning. (…) Jag vet inte 

hur lång den var men den var vid flera tillfällen i alla fall. Det här var runt 2006-2007. Och sen 

har man fått lite påfyllning lite då och då. Sen har jag fått hålla i andra utbildningar för personal i 

och med att jag har jobbat med det så länge. Jag känner att man som IKT-pedagog har i uppdrag 

att visa sina kollegor vad det finns för möjligheter med interaktiva whiteboards så jag 

uppmuntrar definitivt mina kollegor att använda den och andra digitala verktyg. (…) Jo men jag 

känner att jag har bra tekniska kunskaper och fortsättningar. Ibland glömmer man väl bort vissa 

funktioner men det gäller att pröva sig fram, lösa själv och sedan testa med eleverna så jag är inte 

rädd. (…) Jag tror att det är det handlar om att man måste våga. Jag är absolut öppen för att 

utveckla mina kunskaper och känner mig inte fullärd.  

 

Även om Magnus är både matematiklärare och IKT-pedagog så känner han att han inte 

kan utnyttja alla funktioner i interaktiva whiteboard, men han menar att det är viktigt 

att ta sig tid till att sätta sig ner och testa olika funktioner.  
 

Jag använder inte alla funktioner som finns på interaktiva whiteboarden. Jag vet ju att det finns 

två- och tre dimensionella figurer som man kan använda och visa på interaktiva whiteboards. Det 

är något som jag har testat själv, men inte med eleverna. (…) Det finns så himla mycket det finns 

interaktiva gradskivor, det finns digitala läromedel osv. , det gäller att baka ihop det till 

någonting. (…) Det tar tid att lära sig alla dess olika funktioner och det är svårt att hitta tid. Det 

gäller att man tar sin tid och prioriterar bort annat, det är drivet som avgör i slutändan.  

 

7. 2. 4 Cecilia  
Cecilia berättar att hon är positiv inställd till att använda interaktiv whiteboard. Hon 

menar att med hjälp av den interaktiva whiteboarden blir det tydligt, lätt överskådligt 

och bidrar till en gemenskap. Vidare berättar hon det finns mest fördelar men det som 

kan vara en nackdel med interaktiv whiteboard är att man förlitar sig på den och sedan 

fungerar den inte när man väl har planerat upp för en lektion, när tekniken strular blir 

det jobbigt. Hon berättar också hur ofta hon använder interaktiv whiteboard i sin 

undervisning.  
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Alltid. Den är alltid med liksom. När man använder den som en whiteboard tavla då är den ju 

liksom en självklar del i undervisningen. Men det är ju just det där, när man ska rita upp en figur 

på den interaktiva whiteboarden så är det klurigt. När den hoppar hit och dit. (…) Det är ju inte 

direkt den senaste versionen som jag har på den interaktiva whiteboarden.  

 

Cecilia berättar också att hon har fått utbildning i att använda sig av interaktiva 

whiteboards men att det inte räcker, det behövs mer utbildning.  

 
Ja jag har ju gått en utbildning gällande användningen av interaktiv whiteboard, fast det var ju 

för många år sedan. Då blev man utbildad vid två tillfällen. Det kändes ju inte tillräckligt.  Man 

skulle behöva först utbildning, sen hålla på själv och fortbildning igen. För det dyker ju upp 

frågor under tiden. Dessutom hade jag inte ens tillgång till en egen interaktiv whiteboard på den 

tiden. I början var man sugen på att hålla på med den eftersom det fanns så många funktioner 

(…) rena guldgruvan liksom. Men man har ju aldrig tid att lära sig de här alla funktionera. Jag 

skulle säkert lära mig jättemycket om man bara fick tiden att sätt sig ner, för det finns ju massa 

tutorials hur man använder sig. Det är andra saker som prioriteras. (…) Det gör det därför svårt 

att kunna använda alla dess funktioner.  

 

Slutligen berättar Cecilia att hon ofta uppmuntrar sina kollegor till att använda sig av 

interaktiva whiteboards och att hon är öppen för att utveckla sina tekniska kunskaper 

trots att hon anser att hon inte kan jättemycket. 
 

Jag är intresserad. Jag lär ju mig ju men jag kan inte jättemycket. (…) Ibland så känner 

jag att jag önskar att jag kunde mera. Det är samma där, det behövs utbildning. (…) Jag är 

inte rädd att använda mig av tekniken och är öppen för utvecklas.  

7. 3 På vilket sätt använder sig fyra matematiklärare av interaktiv 

whiteboard som ett didaktiskt verktyg vid problemlösning? 
Utifrån de observationer som har gjorts, har de fyra lärarna visat på en blandning av att vara 

interactive och enhanced interactive gällande på vilket sätt de använder sig av den interaktiva 

whiteboarden vid problemlösning. Utifrån Glover, Miller, Averis och Door (2004) teoretiska 

ramverk är läraren interactive när läraren använder sig av den interaktiva whiteboarden 

genom att integrera de element det lektionen ska behandla och utmana elevers lärande genom 

att använda en mängd olika verbala, visuella och estetiska stimuli på den interaktiva 

whiteboarden. Eleverna ser den interaktiva whiteboarden som inget något nytt, utan är en 

naturlig del i undervisningen. Den interaktiva whiteboarden drar fokus till elevernas 

uppmärksamhet och används ofta för att illustrera, utveckla och testa olika koncept. Dock har 
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lärarens användning av den interaktiva tavlan inte nått sin fulla potential än på grund av brist i 

tekniskt kunnande.  

 

Alla de fyra lärarna visar tecken på interactive gällande deras användning av interaktiva 

whiteboards vid problemlösning, eftersom de använde olika stimuli på den interaktiva 

whiteboarden. Lisa använde verbala stimuli genom att hon visade en kort film på youtube 

gällande olika tips och strategier som eleverna kan använda sig av när de ska lösa 

problemlösningsuppgifter. Magnus använde sig av bland annat estetiska stimuli genom att 

eleverna fick rita sina lösningar på den interaktiva whiteboarden. Alla lärare använde sig av 

visuella stimuli. Till exempel visade Cecilia visade problemlösningsuppgiften på den 

interaktiva whiteboarden och Maria lät eleverna stryka under centrala meningar för att kunna 

lösa uppgiften, men det blir också mer visuellt för eleverna att få ta del av viktig 

informationen. Lärarna använde den interaktiva whiteboarden för att illustrera, utveckla och 

testa olika koncept vid problemlösning. Maria, Cecilia och Magnus illustrerade 

problemlösningsuppgiften på den interaktiva whiteboarden medan Lisa använde sig av film 

för att illustrera problemlösningstrategier. Maria, Cecilia och Magnus lät eleverna få komma 

fram till den interaktiva whiteboarden för att få visa deras lösningar, där de även fick utveckla 

och testa deras lösningar vilket resulterade till diskussion.  

 

Under observationerna hade eleverna fokus på det som visades på den interaktiva 

whiteboarden. Under intervjuerna uttryckte lärarna att eleverna inte såg den interaktiva 

whiteboarden som något nytt eller spännande, utan eleverna såg den som en naturlig del i 

undervisningen vid problemlösning. Ingen av lärarna uppnådde dock inte den interaktiva 

whiteboardens funktioner till sin fulla potential och detta var något också som de uttryckte 

under intervjuerna. Under observationen använde Lisa den interaktiva whiteboarden bara till 

att visa film. De andra lärarna använde den interaktiva whiteboarden mestadels till att 

illustrera problemlösningsuppgifterna och låta eleverna skriva sina lösningar på den. Dock 

framkom det under observationerna att ingen av lärarna använde sig av olika program som 

kan vara till stöd för eleverna vid problemlösning. Vital, Verschaffell och Elen (2018) har i 

deras studie visat att lärarna använde programvaran geobra som presenterar dynamiska och 

interaktiva geometriska figurer för att stödja elevers problemlösningar. I Birós (2012) studie 

använde också lärarna olika program vid problemlösning och de olika koncepten i 

problemösningsuppgiften blev ritade av programmet, vilket gjorde att lärarna sparade tid och 

det blev tydligare än om läraren själv skulle ha ritat.  
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Alla lärare visade tecken på att också ha delar från enhanced interactive. Enligt Glover, 

Miller, Averis och Door (2004) präglas detta sätt att använda sig att interaktiva whiteboards 

genom att läraren ser det som en självklarhet att använda interaktiva whiteboards, utnyttjar 

den interaktiva kapaciteten och känner sig bekväm i att använda den. Läraren använder den 

interaktiva whiteboarden på ett sätt som syftar till att uppmana diskussioner, förklarar 

processer och utveckla olika hypoteser. Läraren använder den interaktiva whiteboarden 

genom aktivt lärande där eleverna får möjlighet till att arbeta i par eller grupper, än att den 

interaktiva whiteboarden fungerar som enbart överföring av information. Alla lärarna använde 

den interaktiva whiteboarden som ett didaktiskt verktyg vid problemlösning, framförallt 

genom att uppmana eleverna till att diskutera och resonera kring deras lösningar. Maria fotade 

med ipaden på elevernas lösningar och visade de på den interaktiva whiteboarden som 

resulterade till att de diskuterade och resonerade kring de olika lösningarna. Hon poängterade 

vikten av att det inte var svaren som vara viktigast, utan resonemangen. Lisa lät eleverna 

diskutera filmen som hon hade visat på den interaktiva whiteboarden och kopplade till 

elevernas tillvägagångssätt när de löste problemlösningsuppgifter.  

 

Vidare använde alla de fyra lärarna den interaktiva whiteboarden aktivt som ett didaktiskt 

verktyg genom att eleverna fick arbeta i par och helklass, för att den interaktiva whiteboarden 

inte enbart ska fungera som överföring av information. Under observationerna uppfattade jag 

det som att lärarna kände sig trygga och bekväma i att använda den interaktiva whiteboarden, 

vilket de även uttryckte det under intervjuerna. Dock utnyttjade inte lärarna den interaktiva 

kapaciteten till fullo, eftersom de flesta lärarna använde den interaktiva whiteboarden till att 

illustrera problemlösningsuppgifterna, skriva svaren och visa film. Pollys (2014) forskning 

visade att eleverna fick utforska olika matematiska fenomen med hjälp av olika 

internetbaserade aktiviteter på den interaktiva whiteboarden, men också quiz applikationer där 

elevers svar visas på den interaktiva whiteboarden. Skolverket (2017b, s. 22) menar att med 

hjälp av digital teknik kan abstrakta fenomen inom matematik göras visuella och konkreta 

vilket kan på sätt stödja lärandet. Till exempel kan ett geometriskt objekt visualiseras genom 

två- och tredimensionellt på exempelvis en interaktiv whiteboard. Detta var inget som de fyra 

lärarna gjorde i samband med problemlösningsuppgifterna.  

 

Vidare menar Glover, Miller, Averis och Door (2004) att supported didactic är när läraren 

använder sig en interaktiva whiteboard, men endast som ett visuellt stöd och inte som en 
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integrerad strategi för att stödja elevers kunskapsutveckling. De fyra lärarna har utifrån 

observationerna inte visat på tecken att de enbart använder den interaktiva whiteboarden som 

ett visuellt stöd och som inte ska bidra som ett didaktiskt verktyg för att stödja elevers lärande 

inom problemlösning. Lärarna har snarare visat på att de använder den interaktiva 

whiteboarden som ett didaktiskt verktyg genom att inbjuda eleverna till diskussioner, testa 

och utveckla resonemang samt samarbete inom problemlösning. Bruce et al. (2011) har visat 

att den interaktiva whiteboarden hade en positiv effekt på elevers lärande genom att den 

stöttade elevernas förmågor gällande att få kommunicera och resonera matematik. Att 

använda interaktiva whiteboards som uppmanar till att kommunicera och resonera matematik 

menar Polly (2014) är högt kognitivt utmanande.  

 

I samband med lärarnas användning av den interaktiva whiteboarden vid problemlösning, 

använde lärarna de olika stegen ur Pólyas (1970) ramverk om hur man bör lösa 

problemlösningsuppgifter. Lisa använde de olika stegen i samband med användningen av den 

interaktiva whiteboarden när hon visade filmen om olika tips och strategier som man kan 

använda sig av vid problemlösning. Filmen behandlade bland annat Pólyas (1970, ss. 16-17) 

steg att förstå problemet där i filmen visades att man kan rita en bild för att förstå problemet 

bättre, att göra upp en plan där i filmen visades olika samband till problemlösningsuppgiften 

t.ex. har man stött på problemet tidigare och att se tillbaka där i filmen visades om resultatet 

verkade rimligt. Maria använde de olika stegen i samband med användningen av den 

interaktiva whiteboarden genom att låta eleverna stryka under centrala meningar i 

problemlösningsuppgiften som visades på den interaktiva whiteboarden för att ta reda på vad 

det är som söks i uppgiften, vilket kan kopplas till steget att förstå problemet. När eleverna 

fick redovisa sina lösningar så diskuterades det också om lösningen verkade rimlig vilket kan 

kopplas till steget att se tillbaka. Cecilia använde också steget att se tillbaka genom att hon 

bad eleverna att sätta den vikten de hade kommit fram till i vågen för att se om likheten 

stämde i problemlösningsuppgiften som visades på den interaktiva whiteboarden. Cecilia 

använde även steget att göra upp en plan i samband när de försökte finna lösningen på 

problemet tillsammans, då Cecilia kopplade uppgiften till ett liknande problem som de hade 

arbetat med tidigare. Cecilia använde också steget att genomföra planen genom att kontrollera 

varje steg i beräkningen som hade gjorts i ekvationen. Magnus använde de olika stegen 

genom att han hade fokuserat på att ta sig an problemlösningsuppgifter med hjälp av att rita 

bilder i samband med användningen av den interaktiva whiteboarden. Detta kan kopplas till 

steget att förstå problemet. När eleverna skrev och ritade sina lösningar på den interaktiva 
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whiteboarden fick de även granska sin lösning vilket kan kopplas till steget att se tillbaka. 

Sammanfattningsvis har lärarna visat utifrån observationerna att de alla använde sig delar av 

Pólyas (1970, ss. 16-17) steg i samband med användningen av den interaktiva whiteboarden 

vid problemlösning.  

7. 4 Vilka inställningar har fyra matematiklärare till att använda sig av 

interaktiva whiteboards som ett didaktiskt verktyg vid problemlösning?  
Samtliga lärare i studien uttryckte under intervjuerna att de var positivt inställda samt att de 

ser många möjligheter till att använda interaktiva whiteboards som ett didaktiskt verktyg vid 

problemlösning. Maria menade att genom användningen av interaktiva whiteboards kan man 

som lärare göra det roligare och mer motiverande för eleverna att arbeta med problemlösning 

och inom andra områden i matematik. Lisa tyckte också att den interaktiva whiteboards ger 

positiv energi, jämfört om eleverna bara sitter och skriver i matematikboken. I Pollys (2014) 

och Birós (2012) studier fann forskarna att man kan som lärare kan både motivera och 

engagera elevers lärande i matematik med hjälp av interaktiva whiteboards i 

matematikundervisningen. Lisa tyckte också att interaktiva whiteboards ger en extra 

dimension i matematikundervisningen vid problemlösning eftersom den öppnar upp för 

samtal och resonemang, vilket flera studier har visat (Polly 2014; Bruce et al. 2011; Vita1, 

Verschaffel1 & Elen 2018; Biro 2012). Magnus tyckte att den interaktiva whiteboards 

möjliggör som ett didaktiskt verktyg för variation i undervisningen vid problemlösning. 

Cecilia tyckte att den möjliggör till att det blir tydligt, lätt överskådligt och bidrar till en 

gemenskap. Skolverket (2011, ss. 80- 81) har i deras lesson study funnit flertal skäl till varför 

interaktiva whiteboards ger bättre möjligheter än datorer och vanliga whiteboard tavlor i 

matematikundervisningen. Där kom de fram till att interaktiva whiteboards möjliggör bland 

annat åskådlighet, gemenskap och variation i matematikundervisningen.  

 

Enligt Glover och Miller (2003) är det lärarens inställning gentemot digitala verktyg som 

bestämmer i hur stor utsträckning som digitala verktyg kommer få utrymmen i 

undervisningen, i det här fallet gällande interaktiva whiteboards. Missioners är de lärare som 

har sökt sina tekniska kunskaper själva eller har fått den via någon utbildning. Läraren 

använder sig av det digitala verktyget interaktiv whiteboard medvetet i sin undervisning för 

maximal användning. Läraren är öppen för att utveckla sina kunskaper gällande teknologin 

och interaktiva whiteboards. Här uppmuntrar läraren även sina kollegor att använda sig av det 

digitala verktyget interaktiva whiteboards och har positiv syn till användningen av interaktiva 
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whiteboards i undervisningen. Magnus visar tecken på att vara en mestadels missioner 

eftersom han har fått utbildning och påfyllning gällande användningen interaktiva 

whiteboards, men han har också sökt sina kunskaper själv och lärt sig på egen hand. Han har 

också haft kurser hållit i kurser gällande interaktiva whiteboards eftersom han är IKT-

pedagog och han uppmuntrar sina kollegor till att använda sig av interaktiva whiteboards samt 

visa möjligheterna som finns med att använda den. Magnus upplever att han har goda 

tekniska kunskaper, men är också öppen för att utveckla sina kunskaper och ser inte sig själv 

som färdiglärd. Dock menar Magnus att han inte använder alla funktioner i den interaktiva 

whiteboarden, trots att han berättade under intervjun att han har testat massa funktioner själv 

men inte testat det framför eleverna. Det resulterar till att det inte blir maximal användning. 

Däremot ser Magnus den interaktiva whiteboarden som en naturlig del i sin undervisning och 

menar att han försöker att använda den så mycket som möjligt vid problemlösning.  

 

Min tolkning är att Maria, Lisa och Cecilia är en blandning av missioners och tentatives. 

Enligt Glover och Miller (2003) är tentatives lärare som har fått en introduktion till att 

använda det digitala verktyget interaktiv whiteboard. Läraren har även tillgång till en 

interaktiva whiteboard men hämmas över att använda det digitala verktyget full ut, eftersom 

det finns ett behov av mer kunskaper och träning. De har alla tre en positiv och öppen 

inställning till att utveckla sina tekniska kunskaper gällande användningen av interaktiva 

whiteboards och uppmuntrar sina kollegor när de väl har tips och idéer som stämmer med 

inställningen missioners. Dock visar Maria, Lisa och Cecilia att de har fått någon form av 

introduktion till användningen av interaktiva whiteboards och har även tillgång till en 

interaktiv whiteboard, men att de alla tre känner ett behov av att få mer kunskaper och träning 

som stämmer in på inställningen tentatives. Lärarna använder inte den interaktiva 

whiteboarden fullt i lika stor utsträckning som missioners. Lisa menar att hon endast använder 

den interaktiva whiteboarden till filmer, Maria tycker att hon borde använda den mer än vad 

hon gör idag och Cecilia använder den dagligen, men mest som skrivtavla och inga andra 

funktioner på grund av att hon känner att hon inte har tillräckligt mycket med tekniska 

kunskaper. Allt detta baseras i min tolkning gällande att Maria, Lisa och Cecilia är en 

blandning av missioners och tentatives, men att de lutar mer åt tentatives.  

 

Glover och Miller (2003) menar vidare att Luddites är de lärare som har fått utbildning i att 

använda interaktiva whiteboards men trots detta hämmas lärare av att använda det som ett 

didaktiskt verktyg i undervisningen. Detta för att det finns en rädsla för tekniken eller för att 
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det är för krävande att applicera det i undervisningen. Ingen av de fyra lärarna i denna studie 

har visat på en rädsla gällande deras inställning till att använda det digitala verktyget 

interaktiv whiteboard eller att det skulle vara något krävande för att applicera det i 

undervisningen gällande sina lektionsplaneringar. Lärarna har uttryckt att de känner sig också 

bekväma eller delvis bekväma i att använda interaktiva whiteboards. Dock framkommer det 

bland lärarna att det enda krävande som kan vara är just tiden och brist på fortbildning som 

inte har varit tillräcklig. Möjligheten till att få mer tid, fortbildning och bättre prioriteringar 

för att kunna få en mer effektiv användning av interaktiv whiteboard som ett didaktiskt 

verktyg vid problemlösning.  

 

I skolverkets (2011, s. 56) lesson study framkom det att lärarna hade fått utbildning i att 

använda interaktiva whiteboards, men att ett hinder var att lärarna ansåg att utbildningen som 

de fick inte var tillräcklig. Därför ansåg lärarna att det var svårt att hitta tid till att själv för att 

lära sig. Detta kan relateras till det lärarna i denna studie som upplever brist på tid och 

fortbildning. Beauchamp (2004) poängterar i sin studie att om skolor ska investera i 

interaktiva whiteboards behöver de vara medvetna om att det kommer att behövas en 

investering i att förbereda lärare genom teknisk kompetens, men också pedagogik och 

didaktik för att den interaktiva whiteboarden ska kunna användas som ett effektivt didaktiskt 

verktyg i undervisningen. Som forskaren Kenewell (2006) belyser angående betydelsen av 

lärarens roll av interaktiva whiteboards; ”Clearly, as with any other classroom resource, what 

the teacher does with an IWB is much more important than the nature of the resource itself.” 

(s. 7). 

8. Diskussion och slutsats 
Syftet med denna studie har varit att undersöka på vilket sätt fyra lärare i årskurs 4-6 använder 

sig av det digitala verktyget interaktiv whiteboard som ett didaktiskt verktyg i undervisningen 

inom ämnet matematik gällande problemlösning. Vidare har syftet varit att undersöka vilka 

inställningar dessa lärare har till att använda interaktiva whiteboards i 

matematikundervisningen inom problemlösning. De två frågeställningarna som skulle bevaras 

var:  

• På vilket sätt använder sig fyra matematiklärare av interaktiv whiteboard som ett 

didaktiskt verktyg vid problemlösning?  
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• Vilka inställningar har fyra matematiklärare till att använda sig av interaktiva 

whiteboards som ett didaktiskt verktyg vid problemlösning?  

 

Slutsatsen av denna uppsats är att de fyra matematiklärarna har visat på en blandning av att 

vara interactive och enhanced interactive när det gäller sättet som de använder sig av den 

interaktiva whiteboarden som ett didaktiskt verktyg vid problemlösning. Deras användning av 

den interaktiva whiteboarden var interactive eftersom de bland annat använde olika stimuli på 

den interaktiva whiteboarden. Verbala stimuli användes för att visa film om tips och strategier 

vid problemlösning, estetiska stimuli användes genom att eleverna fick rita sina lösningar på 

den interaktiva whiteboarden och visuella stimuli genom att problemlösningsuppgifterna 

visades på den interaktiva whiteboarden. Deras användning var även enhanced interactive, 

framförallt eftersom alla lärare använde den interaktiva whiteboarden som ett didaktiskt 

verktyg genom att uppmana elever till att diskutera och resonera kring olika lösningar inom 

problemlösning. Tidigare forskning på området har visat att interaktiva whiteboards ska 

fungera som ett didaktiskt verktyg och stödja elevers lärande genom att den bidrar till 

diskussioner och resonemang inom matematik (Polly 2014; Bruce et al. 2011; Vita1, 

Verschaffell & Elen 2018; Biró 2012). Detta är något som stämmer väldigt bra överens med 

vad denna studie har kommit fram till gällande lärares användning av interaktiva whiteboards. 

En annan slutsats av studien är att samtliga fyra lärare använder delar av Pólyas (1970) steg 

hur man bör lösa problemlösningsuppgifter i samband med lärarnas användning av den 

interaktiva whiteboarden vid problemlösning. 

 

De fyra lärarna uppnådde inte den interaktiva whiteboardens användning till sin fulla potential 

och därför var inte lärarnas användning av den interaktiva whiteboarden enhanced interactive 

fullt ut. Detta för att Lisa använde den interaktiva whiteboarden främst till att enbart visa film. 

De andra lärarna använde den interaktiva whiteboarden mestadels till att illustra 

problemlösningsuppgifterna och låta eleverna skriva sina lösningar på den. Vital, Verschaffell 

och Elen (2018) och Biró (2012) har i deras studier visat att lärare har använt sig av olika 

program i användningen av interaktiva whiteboards, som till exempel geobra som presenterar 

dynamiska och interaktiva geometriska figurer för att stödja elevers problemlösningar. I 

Pollys (2014) studie fick eleverna utforska olika matematiska fenomen med hjälp av olika 

internetbaserade aktiviteter på den interaktiva whiteboarden, men också genom quiz 

applikationer där elevers svar visades på den interaktiva whiteboarden. Detta stämmer inte 

överens med min slutsats av denna studie och på så sätt skiljer sig min studie åt gällande på 
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vilket sätt lärare använder sig av interaktiva whiteboards som ett didaktiskt verktyg vid 

problemlösning. En kritisk aspekt av denna studie är att samtliga lärare måste ta ställning till i 

vilket didaktiskt syfte använder de interaktiva whiteboards för att främja elevers lärande vid 

problemlösning. Finns det inget didaktiskt syfte som syftar till att den interaktiva 

whiteboarden ska främja elevers lärande, då kan lärarna lika gärna låta eleverna använda 

papper och penna eller en vanlig whiteboard tavla istället för att använda en interaktiv 

whiteboard. Detta eftersom Bruce et al. (2011) har visat i sin studie att det är läraren som har 

en avgörande roll till hur den interaktiva whiteboarden används för att utveckla elevers 

matematiska kunskaper, vilket stämmer som överens som en kritisk aspekt av denna studie. 

 

Slutsatsen av denna studie är att de fyra lärarna har visat sig ha en positiv inställning till att 

använda sig av interaktiv whiteboard som ett didaktiskt verktyg vid problemlösning. De 

tyckte att interaktiva whiteboards ger en extra dimension vid problemlösning eftersom den 

öppnar upp för samtal och resonemang, men också erbjuder den en variation i 

undervisningen. Lärarna fann också att interaktiva whiteboards kan bidra till att det blir 

roligare och mer motiverande till att arbeta med problemlösning, än att enbart arbeta i 

matteböcker. Tidigare forskning på området har visat i Pollys (2014) och Birós (2012) studie 

att man kan som lärare kan både motivera och engagera elevers lärande i matematik med 

hjälp av interaktiva whiteboards som ett didaktiskt verktyg, vilket stämmer bra överens med 

denna studie. Magnus har visat sig vara en missioner gällande hans inställning gentemot att 

använda interaktiv whiteboard vid problemlösning. Detta för att han ser interaktiva 

whiteboarden som en naturlig del i sin undervisning och menar att han försöker att använda 

den så mycket som möjligt. Han uppmuntrar även sina kollegor och ser det som något 

naturligt, eftersom han arbetar även som IKT-pedagog. De andra tre lärarna Maria, Lisa och 

Cecilia visade sig vara en blandning av missioners och tentatives. De har alla tre en positiv 

och öppen inställning till att utveckla sina tekniska kunskaper till användningen av interaktiva 

whiteboards och uppmuntrar sina kollegor när de väl har tips och idéer som stämmer med 

inställningen missioners. Däremot känner de tre lärarna ett behov av att få mer kunskaper och 

träning som stämmer in på inställningen tentatives.  

 

I Sundbergs, Spantes och Stenlunds (2012) studie fann de att lärare upplevde att de behövde 

mer tid och träning för att utveckla deras kunskaper i att kunna använda den interaktiva 

whiteboarden. Detta är något som stämmer överens med denna studie, eftersom de flesta av 

lärarna verkar ha fått enbart fortbildning vid ett enda tillfälle i samband med när interaktiva 
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whiteboards anlände till skolorna för första gången och lärarna hade inte ens tillgång till en 

egen interaktiv whiteboard i samband med fortbildningen. Bland annat upplevde Maria det 

som ett hinder till att kunna använda den interaktiva whiteboarden om man inte hade tillgång 

till en under den tiden. Dock har Sundberg, Spante och Stenlund (2012) i deras studie dragit 

slutsatsen att en del lärare inte hade ens tillgång till en interaktiv whiteboard i sitt klassrum 

men hade fått utbildning, trots detta fanns det entusiastiska lärare som använde sig av den i 

alla fall och upplevde det inte som något hinder. Forskarna fann även att det fanns lärare som 

inte kände sig bekväma i att använda den interaktiva whiteboarden och var rädda att göra bort 

sig inför sina elever. Detta är något som skiljer sig åt från denna studie, eftersom ingen av 

lärarna har uttryckt att de känner sig helt obekväma eller rädda för att använda interaktiv 

whiteboard, även om lärarna har uttryckt att de inte kan använda den interaktiva whiteboarden 

fullt ut. Beauchamp (2004) har i sin studie kommit fram till att lärares inställningar har en 

avgörande faktor till användningen av interaktiva whiteboards i undervisningen. Det krävs att 

lärare investerar tid, engagemang, vilja och öppenhet för att lära sig att använda interaktiva 

whiteboards. Samtliga lärare har i denna studie visat sig vara positiva och engagerade lärare 

som inte är rädda för att våga, testa, utveckla sina kunskaper och använda den interaktiva 

whiteboarden som ett didaktiskt verktyg vid problemlösning, trots behovet av mer 

fortbildning av deras tekniska kunskaper och tid.  

8. 1 Studiens relevans och vidare forskning 
Den här studiens relevans är till för att vara ett bidrag till fältet, genom att få en inblick på 

vilket sätt lärare kan använda sig av interaktiva whiteboards för att de ska fungera som ett 

didaktiskt verktyg vid problemlösning. Eftersom det har varit svårt att finna forskning om 

lärares användning av interaktiva whiteboards just inom området problemlösning och det står 

inget i läroplanen om på vilket sätt interaktiva whiteboards kan användas vid problemlösning. 

Vidare är studien användbar för att få en inblick om lärares inställningar till att använda sig av 

interaktiva whiteboards vid problemlösning, eftersom lärares inställningar kan ha en 

avgörande betydelse till huruvida den interaktiva whiteboarden används som ett didaktiskt 

verktyg eller inte. Slutligen är denna studie är användbar för att se över bristen på fortbildning 

av interaktiva whiteboards lärares tekniska kunskaper stärks för att lärare ska kunna använda 

interaktiva whiteboards som ett didaktiskt verktyg. Förslag till vidare forskning skulle kunna 

vara att undersöka vilken effekt den interaktiva whiteboarden har på elevers lärande. Påverkas 

elevers lärande av den interaktiva whiteboarden eller finns det något annat effektivare digitalt 

verktyg som kan fungera som ett didaktiskt verktyg för att främja elevers lärande i matematik.  
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10. Bilagor 

Bilaga 1 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Observationsschema 
 

Lärare:________________________________ Klass:___________________ 

Datum:_________________ 

 
Vilken/vilka problemlösningsuppgift får eleverna? 

 

Vem använder den interaktiva whiteboarden?  

o Läraren  

o Eleven 

o Både lärare och elever  

 

Vad för innehåll visas det på den interaktiva whiteboard?  

o Webbsida  

o Applikation/program  

o Spel  

o Film/klipp  

o Bilder  

o Matteuppgift  

o Word dokument  

o Annat 

 

Vilka stimuli används den interaktiva whiteboarden till?  

o Verbala 

o Visuella  

o Estetiska 
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Hur är lektionen organiserad med den interaktiva tavlan?  

o Helklass  

o Par/grupper  

o Enskild 

 

Löser de problemlösningsuppgiften utifrån dessa steg?  

o Att förstå problemet 

o Att göra upp en plan 

o Att genomföra planen 

o Att se tillbaka 

 

Under hur lång tid av lektionen används den interaktiva whiteboarden? 

 

Läraren möjliggör med den interaktiva whiteboarden till:  

o Diskussioner 

o Förklarar processer   

o Utvecklar olika hypoteser 

 

Uppstår det några tekniska problem med den interaktiva whiteboarden? Om ja, läraren:  

o Löser problemet själv 

o Ber om en kollega om hjälp  

o IT- support 

o Annat:  

 
Övriga frågor/reflektioner som väcks under observationen:  
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Bilaga 2 
 

 

 

 

Intervjuguide 

 
1. Hur gammal är du och hur länge har du arbetat som lärare? 

2. Under vilket år togs din lärarexamen?  

3. Vad tycker du positivt med att använda interaktiva whiteboards i 

matematikundervisningen i samband med problemlösning?  

4. Vad tycker du är negativt med att använda interaktiva whiteboards i 

matematikundervisningen i samband med problemlösning? 

5. Hur brukar du använda den interaktiva whiteboarden i din matematikundervisning? 

6. Hur ofta brukar du använda interaktiv whiteboard? 

7. Hur har du lärt dig att använda interaktiv whiteboard? Har du fått någon introduktion?  

- själv, fortbildning, kollegor?  

8. Känner du dig bekväm med att använda interaktiv whiteboard? 

9. Känner du att du har tillräckligt med tekniska kunskaper för att använda interaktiv 

whiteboard?  

10. Känner du att du kan utnyttja den interaktiva whiteboardens alla funktioner till 

maximal användning?  

11. Är du öppen för att använda och utveckla dina kunskaper gällande interaktiva 

whiteboards och andra digitala verktyg?  

12. Brukar du uppmuntra dina kollegor till att använda interaktiva whiteboards och andra 

digitala verktyg? 

13. Ser eleverna den interaktiva whiteboarden som något nytt/spännande eller är den en 

naturlig del i undervisningen vid problemlösning?  

14. Är det något som du vill tillägga eller har du några andra frågor?  
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Bilaga 3 
 

 
 
 

 

 

 

 

Studiens syfte är att undersöka på vilket sätt lärare använder sig av interaktiva whiteboards 

vid problemlösning. Vidare är syftet att undersöka vilka inställningar lärare har till att 

använda interaktiva whiteboards vid problemlösning.   

 

Som deltagare i den här studien har du rätt att bestämma över din medverkan. Det innebär att 

du kan när som helst avbryta din medverkan utan att ange orsak. Den skola och kommun som 

du arbetar på kommer att anonymiseras i studien. Ditt namn kommer också att anonymiseras 

genom ett fiktivt namn. De anteckningarna från observationerna, intervjuerna och 

ljudinspelningarna från intervjun kommer endast att vara tillgängliga för mig. När studien är 

färdig och är godkänd kommer all insamlat material att destrueras. Denna studie är endast 

avsedd för studiens syfte och kommer inte att användas i andra ickevetenskapliga syften.   

 

Här ombeds du att skriftligt godkänna din medverkan för denna studie. Tack för din 

medverkan, det är tack vare dig som studien är genomförbar. 

 

Datum: 

 

Namnunderskrift: 

 

Namnförtydligande:  

 

___________________________________________________________________________ 

Student: Selma Serdarevic 

 

Handledare: Natalia Karlsson 


