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Skolans styrdokument ställer krav på att lärare och elever ska använda digitala medier i 

undervisningen och digital kompetens ses som en nyckelkomponent för ett livslångt lärande. 

Syftet är att analysera interaktionen mellan lärare och elever under problemlösningssituationer 

i matematikundervisningen med smart-board som medierande artefakt. Studien har ett 

sociokulturellt perspektiv. 

Empirin är insamlad genom video-observationer och studien är öppen och kvalitativ. Empirin 

består av fyra filmade och transkriberade sekvenser som innefattar fyra olika elever och hur 

de arbetar med problemlösning med smart-boarden som medierande artefakt. Empirin är 

analyserad utifrån EMA-modellen, som bygger på idéer från John Deweys pragmatiska 

filosofi. 

Resultatet visar att interaktionen styrs av läraren eftersom att det är läraren som styr över 

talutrymmet, men även vilka elever som ska vara delaktiga i interaktionen. Interaktionens 

fokus är ett sökande efter rätt svar.  Det lärande som möjliggörs i de filmade situationerna är 

att finna lämpliga strategier för att lösa problemet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Abstract 
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Title: The interaction between teacher and pupils with smart-board as an artifact - A 

qualitative study of learning in problem solving situations in mathematics. 
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The school's governing documents require teachers and students to use digital media in 

education and digital literacy is seen as a key component of lifelong learning. The aim is to 

analyze the interaction between teachers and students in problem-solving situations in 

mathematics education with smart-board as mediating artifact. The study has a socio-cultural 

perspective. 

The empirical data is collected through video observation and the study is open and 

qualitative. The empirical data consists of four filmed and transcribed sequences involving 

four different students and how they work with problem solving with smart-board as a 

mediating artifact. The empirical data is analyzed by the EMA model, based on the ideas of 

John Dewey's pragmatic philosophy. 

The result shows that the interaction is controlled by the teacher because the teacher has 

control over the linguistic space, but he also choose which students who are getting involved 

in the interaction. Interaction focus is the search for the right answer. The learning that is 

made possible in filming situations is to find appropriate strategies to solve the problem. 
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1 Inledning 
Skolans styrdokument ställer krav på att lärare och elever ska använda digitala medier i 

undervisningen. Ett av målen när eleverna har gått ur grundskolan är att de ska kunna 

”använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, 

skapande och lärande” (Skolverket, 2011, s. 14). Även Europeiska gemenskapernas 

kommission (2007) anser att användandet av digitala tekniker är viktig då de har 

beslutat att digital kompetens är en av åtta nyckelkomponenter för ett livslångt lärande. 

Grundskolans läroplan, Lgr 11, skriver följande om livslångt lärande: ”utbildningen 

inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. 

Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.” 

(Skolverket, 2011,s. 7).  Digital kompetens kan definieras på olika sätt, Hylén (2011) 

ger begreppet en tydlig förklaring i sin definition: ”att man säkert och kritiskt kan 

använda informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för 

kommunikationsändamål”(s.71). 

Under hösten 2012 gjorde jag en tänkt projektplan som innefattade hur man kan arbeta 

med smart-board i geometriundervisningen. Projektet genomfördes aldrig, men då 

väcktes idén till den här studien. Syftet med denna studie är att undersöka hur 

interaktionen sker genom smart-boarden men mellan lärare och elever vid 

problemlösningssituationer i matematikundervisningen. 

Att studera smart-boardens
1
 bidrag till interaktion

2
 i klassrummet under 

matematiklektioner skapar tankar och idéer om ett nytt arbetssätt, där digitala medier 

integreras med ämnesinnehållet och pedagogiken. Kunskap om att arbeta med smart-

boards, kan även bidra till att skapa lustfyllda och problemlösande 

undervisningssituationer, där både elever och lärare kan arbeta tillsammans med olika 

uppgifter. Att belysa de digitala teknikernas möjligheter är relevant eftersom att 

samhället använder sig av fler och fler digitala tekniker. Detta bör lyftas fram även i 

skolan, då IKT (informations- och kommunikationsteknik) är en del av vardagen för de 

allra flesta av oss. De nya teknologierna har ändrat många människors sätt att arbeta, roa 

sig och sköta sitt privatliv, men de digitala artefakternas
3
 utveckling har även förändrat 

skolans uppgifter och förutsättningar för arbetet i klassrummet. Förr var det skolans 

uppgift att informera eleverna, då fick de den kunskap som skolan tillhandahöll, idag 

har inte skolan samma kontroll över vad eleverna har för kunskap (Säljö, 2011). I och 

med att den digitala tekniken har fått plats i klassrummet så ändras elevernas och 

lärarnas roller, och undervisningen får andra förutsättningar genom att man använder 

tekniken för att ta reda på information, göra uträkningar eller söka svar på frågor. 

Exempelvis bör eleverna ha en medvetenhet om att granska informationen de hämtar 

från internet för att veta och förstå om källan är tillförlitlig eller inte. 

Krånglande it-utrustning och bristande stöd för hur it kan användas i 

undervisningen (pedagogiskt it-stöd) begränsar ofta lärares användning av it 

i undervisningen eller i den övriga rollen som lärare. (Skolverket, 2013,s.7). 

 

                                                           
1
 I fortsättningen kommer smart-board användas som begrepp för alla typer av interaktiva tavlor, dock 

kommer det i avsnittet om tidigare forskning användas det ord som författaren har valt att använda. 
2
 Socialt samspel, begreppet förklaras utförligare i teoriavsnittet 

3
 Digitala artefakter används som benämning för digitala verktyg, se utförligare presentation i 

teoriavsnittet 
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Vidare visar Skolverkets (2013) rapport att förutsättningarna för att IKT ska kunna 

användas såväl för administrativa uppgifter som direkt i det pedagogiska arbetet har 

förbättrats då lärarna nu i stor utsträckning har tillgång till en egen dator. Flera lärare 

anger att de har mycket bra eller ganska bra generell IKT-kompetens. Dock säger en 

femtedel att de har mindre bra kompetens.  

Dippe (2001) menar att en stor förändring i lärarrollen är att det krävs en förståelse av 

teknologins betydelse i undervisningssammanhang, men även att integrera tekniken i 

undervisningen har en central roll. Även Kjällander (2011) menar att denna ändring i 

undervisningssammanhang är relaterad till den digitala tekniken. Hon menar att den 

digitala tekniken har varit definierad som ett verktyg för vissa aktiviteter, men att den 

idag kännetecknas av en övergripande förutsättning i form av social infrastruktur, det 

vill säga ett medium för kommunikation och socialt samspel. 

 
Den internationella diskussionen gäller inte längre om eller hur man 

ska använda datorer i skolarbetet, utan vilka sätt att använda IT i 

lärandet som är det bästa och vilka kunskaper som därmed främjas 

(Hylén, 2011, s.5). 

 

Selander och Kress (2010) menar att de digitala medierna har medfört stora ändringar i 

villkoren för lärande vilket gör att undervisningen i skolan utmanas genom att eleverna 

inte längre är bundna till det fysiska klassrummet för att inhämta kunskaper. Även 

Andersson (2010) menar att användningen av nya medier utmanar skolans auktoritet 

som informations- och kunskapskälla. Men även att användningen av de digitala 

medierna bidrar till en förändring av kommunikationen, både sättet att läsa och att 

skriva. Med hjälp av de digitala medierna kan barn och ungdomar tillägna sig kunskaper 

som ligger utanför skolans kontroll. 
 

 

1.1 Problemformulering 

Det finns en hel del forskning angående interaktion och kommunikation i samband med 

matematikundervisning, exempelvis Löwings avhandling från 2004, som belyser 

kommunikationen mellan lärare och elev i matematikundervisningen. Dock finns det 

inte särskilt mycket om kommunikation och interaktion i samband med smart-boards 

vid matematiksituationer. Men det finns en del studier kring hur smart-boarden kan 

användas i matematikundervisningen, en del av dessa studier belyser till viss del 

interaktionen som skapas under dessa situationer. Många studier om smart-boards som 

artefakter i undervisningen är genomförda i Storbritannien.  Enligt dessa studier är 

smart-boarden ett välanvänt pedagogiskt verktyg i undervisningssammanhang i de 

brittiska skolorna. Anledningen till att flera studier är genomförda just i Storbritannien 

anses vara för att det har skett en satsning på IKT, och då har den brittiska regeringen 

beslutat att införa just smart-boards i grundskolorna (Di Gregorio & Sobel-Lojeski, 

2009 Gillen, med flera, 2007). 

 Enligt Skolverkets rapport (2013) har det i Sverige skett en ökning av interaktiva tavlor 

(exempelvis smart-board) i grundskolorna, vilket innebär att lärare bör ha en kunskap 

om hur de kan använda smart-boarden i undervisningssituationer och hur tavlan 

påverkar interaktionen och lärandet i matematiksituationer.  Mot denna bakgrund blir 

det relevant att synliggöra eventuella möjligheter till lärande i användningen av smart-

boards i matematikundervisningen. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att analysera interaktionen mellan lärare och elever under 

problemlösningssituationer
4
 i matematikundervisningen med smart-board som 

medierande artefakt. 

- Vilken karakteristik har interaktionen mellan lärare och elever i problemlösning 

i matematik via smartboard? 

- Vilket lärande möjliggörs för eleverna i användningen av smart-board? 

- Vilket lärande sker i användningen av smart-board vid problemlösning i 

matematikundervisningen?   

1.3 Litteraturöversikt 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning och litteratur som har relevans för min 

studie. För att synliggöra olika synsätt på interaktion, användandet av digitala lär-

resurser som exempelvis smart-board och hur detta är kopplat till skolans styrdokument. 

Litteraturöversikten är uppdelad i två avsnitt: tidigare forskning och övrig litteratur. 

1.3.1 Tidigare forskning 

Här presenteras tidigare genomförd forskning med kopplingar till min studie. Avsnittet 

är uppdelat i två delar: digitala artefakter och interaktion. 

1.3.1.1 Digitala artefakter 

Enligt Hylén (2011)  kan läraren med hjälp av smart-boards skapa sitt eget innehåll som 

en del av lärprocessen. Han förklarar att med en interaktiv lär-resurs, exempelvis smart-

boarden, kan användaren genom sina svar/interaktioner påverka hur resursen eller 

programmet presenterar innehållet. Det vill säga den interaktiva resursen/verktyget 

reagerar eller svarar på de handlingar som användaren utför. En interaktiv tavla 

kännetecknas av att de svarar/ger respons enkelt och snabbt till användarens 

kommandon (Mercer, Hennessy & Warwick, 2010). Enligt Latham (2002) är de 

interaktiva tavlorna en effektiv resurs, som ger alla elever möjlighet att vara delaktiga i 

undervisning- och lärandesituationer. Hon anser även att de interaktiva tavlorna ger 

lärarna möjlighet att skapa en interaktiv undervisnings- och lärandesituation med 

förbättrad koncentration och med färre distraktioner.  För att kunna använda tavlan fullt 

ut menar Latham att lärarna behövde ha förtroende för att arbeta med tavlan, känna till 

dess praktiska potential men även att de behöver ha en god kunskap om 

matematikämnets kursplan. Hon menar även att hennes observationer visar att den 

interaktiva tavlan och dess funktioner gav lärarna stora möjligheter att demonstrera 

aspekter i matematiken som tidigare varit svåra att undervisa om och lära sig om. Gillen 

mfl. (2007) menar att den interaktiva tavlan är det första teknologiska verktyget ämnat 

för undervisning som är särskilt anpassat för helklass-interaktion. Vidare menar Gillen 

att den interaktiva tavlan är ett verktyg som möter lärarens behov samtidigt som tavlan 

tillgodoser behoven som eleverna har i sin utbildning. 

 

Den digitala lär-resursen uppfattas som ett tredje element av eleverna, och det digitala 

mediet är en viktig deltagare i interaktionen (Kjällander, 2011). Eleverna fokuserar sin 

interaktion mot det digitala mediet. Kjällander menar även att den digitala lär-resursen 

                                                           
4
 Undervisningssituationer där eleverna arbetar med olika problem. 
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kan visualisera abstrakta saker genom exempelvis bilder på nätet, men de kan även 

visualisera elevens eget lärande i digitala representationer. Olika teckensystem kan 

sammankopplas genom att exempelvis ta ett digitalt foto som representerar det som 

eleven har skrivit. Författaren anser att det informella lärandet ökar i sin betydelse i 

skolan eftersom eleverna använder informella webbresurser för sitt formella lärande. 

Här behöver skolan hitta en balans mellan det formella och det informella lärandet och 

samtidigt behålla elevernas intresse och engagemang. Detta gör att lärarens roll nästan 

blir ohanterlig eftersom att lärarens uppgifter omfattar beskrivningar av objekt till att 

vara en teknisk support. Hennes resultat visar att lärarna på ett professionellt sätt 

lyckades guida eleverna i, och väcka deras intressen för kunskapsinnehållet och 

”samtidigt möta, förstå och använda elevernas egna behov, intressen och begär genom 

att designa för lärande med ett angreppssätt som påminner om en forskares” 

(Kjällander, 2011, s.162). 

 

Digitala lär-resurser ger nya mönster av kommunikation, eftersom de är utvecklade med 

tidigare givna sociala former. Den sociala inramningen av ämnet influerar inte enbart 

till lärandeprocesser, utan blir även en karaktär av ämnet (Kjällander, 2011). Ivarsson 

(2002) menar att styrkan i interaktiva lärmiljöer, alltså digitala lärmiljöer som dataspel 

eller liknande, är att de erbjuder en del handlingar som ligger utanför våra språkliga 

handlingar. Tanken är att de interaktiva aktiviteterna ger en feedback och att de ska göra 

lärandet mindre abstrakt. Ett interaktivt program erbjuder stöd i form av visuella 

representationer och dessa bör ses som en pedagogisk tillgång som är till nytta för 

lärande. Selander och Kress (2010) menar att smart-boards ger läraren en central och 

samlande roll, och att lärarens uppgift i arbetet med smart-board blir att leda den 

kollektiva klassrumsaktiviteten. Genom detta arbetssätt får läraren kontroll över vilken 

form av hjälpmedel/teckenvärld (exempelvis text, bild, film) han/hon ska använda vid 

varje enskilt undervisningsmoment och behåller samtidigt elevernas fokus. 

 

Enligt Digregorio och Sobel-Lojeski (2009) används interaktiva tavlor för att förstärka 

den nuvarande didaktiska lärandepraktiken, men att lärare gärna använder dem som en 

ersättare för den svarta tavlan/whiteboard. För att den interaktiva tavlan ska ha störst 

inverkan behövs en pedagogisk ändring, från det didaktiska till det interaktiva. Om 

lärare är omedvetna om den interaktiva tavlans funktioner och hur de är länkade till en 

interaktiv pedagogik så blir den inte något mer än ett teknologiskt läromedel. Det är 

viktigt att det även finns traditionella whiteboards i ett klassrum där man har en 

interaktiv tavla. Ofta behöver läraren den vanliga tavlan som ett komplement till den 

interaktiva tavlan under sina lektioner, speciellt när det gäller information som behöver 

stå skrivet under hela lektionen. Whiteboarden kan även ses som en backup ifall det 

skulle vara tekniska problem med den interaktiva tavlan. När interaktiva tavlor används 

på det traditionella sättet (som en whiteboard) så blir användandet likvärdigt med att 

använda en dator och en projektor. Författarna anser även att den interaktiva tavlan ger 

större möjligheter att bättre matcha lärandet med olika lärostilar. Dessa lärostilar 

inkluderar den kinetiska, visuella, aktiva och den verbala sociala. 

 

 

1.3.1.2 Interaktion 

I min studie undersöks interaktionen genom att titta på vad personerna säger och vad 

personerna gör (icke verbala handlingar) i användandet av en digital artefakt alltså 

smart-boarden, detta styrks av Kjällander (2011) som menar att analysen av 
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interaktioner undersöker mänskliga aktiviteter, som verbala och icke verbala 

interaktioner lika väl som användandet av artefakter och teknologi.   

När Latham (2002) använder sig av begreppet interaktiv undervisning menar hon en 

undervisning som innehåller diskussion, aktivitet och möjligheter för elever och lärare 

att bygga på varandras idéer. Medan Ivarsson (2002) anser att interaktivitet innebär att 

den lärande får en aktiv roll, vilket ses som nödvändigt för lärprocessen. Kjällander 

(2011) menar att den sociala interaktionen inom skolan måste beaktas, alltså att 

gränssnittet ska utvidgas och innehålla allt som är av betydelse för elevinteraktionen och 

lärande. Hon anser att hit hör kamratrespons, möblerna och möbleringen i klassrummet, 

klassregler och skolnormer, och sedan några år tillbaka hör även den tekniska 

utvecklingen hit. 

Latham (2002) anser att de lärare som deltog i hennes projekt hade en högre 

interaktivitet i klassrummet efter att de börjat använda de interaktiva tavlorna, men även 

att eleverna i större grad tar en interaktiv roll i matematikundervisningen. Två 

tredjedelar av berörda lärare upplevde att tavlan bidrog till att skapa strategier för en 

interaktiv undervisning, de kände även att detta arbetssätt skapade en högre motivation 

hos eleverna till att vara delaktiga i lektionerna. Lathams observationer styrkte lärarnas 

åsikter, och under lektionerna kunde hon se en högre nivå av interaktion i 

helklassundervisningen.  

Gillen med flera. (2007) menar att i termer av en pedagogisk interaktivitet är situationen 

med interaktiva tavlor komplex. Å ena sidan har läraren en bra plats för observation och 

för att svara på elevernas frågor när han/hon står längst fram i klassrummet. Å andra 

sidan finns det åsikter om att tavlans (och lärarens) placering längst fram i klassrummet 

förstärker den traditionella undervisningsstilen (där läraren står längst fram och 

förmedlar kunskap, min anm.) Användandet av interaktiva tavlor har som syfte att 

främja interaktiviteten och att dialogen i klassrummet ska vara icke-auktoritativ. 

Digregorio och Sobel-Lojeski (2009) beskriver tre steg av interaktivitet i relation till 

arbetet med interaktiva tavlor som förekommer hos lärare: 

1. supported didactic stage: den interaktiva tavlan används som ett visuellt stöd och är 

inte pedagogiskt integrerat i lektionerna. 

2. interactive stage: är en påbyggnad av steg ett. Där en variation av stimuli används för 

att illustrera, utveckla och testa diskreta begrepp. Den interaktiva tavlan blir det som är i 

fokus och kräver elevernas uppmärksamhet. 

3. enhanced interactivity: läraren integrerar konceptet på ett sätt som utnyttjar den 

interaktiva tavlans interaktiva kapacitet. Den interaktiva tavlan används då för 

diskussioner, förklara processer och utveckla hypoteser. Det tredje steget bör 

användas/nås för att den interaktiva tavlan ska få störst inflytande på undervisningen 

och lärandet. 

För en del lärare är inte interaktionen lika viktig som att kunna visa kursinnehållet med 

multimediala medel. Digregorio och Sobel-Lojeski (2009) menar att interaktionen bör 

finnas mellan lärare och elever, elever och elever men även mellan lärare och lärare. I 

deras studie ger lärarna uttryck för att en av de främsta fördelarna med en interaktiv 

tavla är att kunna stå framför klassen och samtidigt kunna interagera med det 

multimediala kursinnehållet. Många lärare dominerar lektionerna där den interaktiva 
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tavlan används och de använder den för helklass diskussioner, och bjuder inte in 

eleverna till att interagera med tavlan. 

 
Incorporating an IWB into existing pedagogy will not transform learning; it 

will only change how learning takes place. (Digregorio & Sobel-Lojeski, 

2009. s. 270). 

 

Kjällander (2011) har i sitt resultat kommit fram till att elevernas lärande utvecklas i 

interaktion med det innehåll som har erbjudits via det digitala mediet. Genom att välja 

uttryckssätt väljer de även ett innehåll och eleverna visar vad de förstår genom att visa 

hur de förstår det. Hon menar även att lärarens didaktiska design kännetecknas av 

inkludering och att läraren tar rollen som handledare och strävar efter att upprätta en 

jämställd relation med eleverna. Det upptäcktes även att lärarna var flexibla angående 

den didaktiska frågan varför, genom att ämnesområdets syften och mål utvecklades i 

interaktionen mellan elever och lärare. Kjällanders avhandling från 2012 är en aktuell 

studie som belyser och problematiserar interaktion och de digitala lär-resurserna. Dessa 

fenomen är även intressanta att diskutera i min studie i relation till mitt syfte och den 

första frågeställningen. 

1.3.2 Övrig litteratur 

Här presenteras övrig litteratur med relevans för studien, som skolans styrdokument och 

omfattningen av smart-boards i svenska grundskolor. 

1.3.2.1 Skolans styrdokument 

Skolans styrdokument är relevanta till studien då all undervisning ska vara kopplad till 

läroplanen och kursplanen, men även för att studien är skriven ur ett pedagogiskt 

perspektiv. Jag har valt de delar som har relevans för problemlösning och digital teknik 

i relation till mitt syfte och mina frågeställningar. Enligt kursplanen i matematik 

(Skolverket, 2011) är den matematiska verksamheten en reflekterande och 

problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska 

utvecklingen. Genom undervisningen i matematik ska eleverna ges möjligheter att 

utveckla sina kunskaper i att använda digital teknik för att undersöka 

problemställningar, göra uträkningar och för att presentera och tolka data. Även 

läroplanen för grundskolan (Lgr 11) belyser att eleven ska kunna arbeta med den 

digitala tekniken; när eleven har gått ur grundskolan ska den kunna: ”använda modern 

teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande”. 

(Skolverket, 2011, s.14)’. Vidare står det i kursplanen att undervisningen även ska bidra 

till att eleverna utvecklar sin förmåga i att argumentera logiskt, föra matematiska 

resonemang men även för att kunna kommunicera matematik i vardagliga och 

matematiska sammanhang. Ett av kunskapskraven i slutet av åk 3 är: Eleven kan föra 

och följa matematiska resonemang… genom att ställa och besvara frågor som hör till 

ämnet (Skolverket, 2011). 

Enligt skolans styrdokument är det viktigt att integrera den digitala tekniken i 

undervisningen för att eleverna ska få en digital kompetens och enligt Europeiska 

gemenskapernas kommission (2007) är digital kompetens en av åtta nyckelkomponenter 

för ett livslång lärande. Enligt Hylén (2011) definieras begreppet digital kompetens 

som: ”att man säkert och kritiskt kan använda informationssamhällets teknik i 

arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål”(s.71). 
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1.3.2.2 Omfattningen av smart-boards i svenska skolor 

Enligt en undersökning av Skolverket från 2001 så är smart-boards fortfarande mindre 

vanliga i skolorna (Hylén, 2011). Medan en rapport från Skolverket (2013) visar att 

andelen grundskolor (både kommunala skolor och friskolor) som har en smart-board har 

mer än tredubblats sedan 2008. År 2008 var det 23 stycken av de kommunala 

grundskolorna som hade smart-boards, medan 2012 var det 72 stycken. Av de 

grundskolor som har digitala/interaktiva tavlor uppger Skolverket att 33 % av dessa har 

minst hälften av sina klassrum utrustade med digitala skrivtavlor.  I en 

marknadsundersökning (2009) som genomfördes på lektion.se
5
, svarade 397 lärare på 

frågor om interaktiva tavlor. Där uppger 57 % av lärarna att de skulle tycka det vore 

mycket intressant att använda och ha tillgång till interaktiva tavlor i sin undervisning, 

samtidigt uppger 47 % av de tillfrågade att de inte har någon interaktiv tavla alls på sin 

skola 56 % av de tillfrågade lärarna uppger att de är mycket positiva till användandet av 

interaktiva tavlor i undervisningen, och 35 % instämmer helt till att tavlorna kan hjälpa 

läraren till att höja kvaliteten i undervisningen. Medan 47 % upplever att interaktiva 

tavlor gör undervisningen mer intressant och spännande för eleverna och 32 % av 

lärarna anser att tavlan gör så att eleverna har lättare för att följa med och aktivt delta i 

undervisningen. Skolverkets rapport från 2013 och enkäten från webbplatsen 

interaktivskrivtavla.se är relevanta till studien för att de ger statistik över hur många 

interaktiva tavlor som finns i Sveriges grundskolor, samt lärares uppfattningar kring de 

interaktiva tavlorna i olika sammanhang. Detta är relevant i syftet att ge läsaren 

information om smart-boardens omfattning i de svenska grundskolorna 

 

 

1.4 Teoretiska utgångspunkter 

Studien har ett sociokulturellt perspektiv, min teoretiska syn grundar sig i Säljös (2010) 

uppfattningar om lärande, kommunikation, interaktion och artefakter/verktyg. 

1.4.1 Lärande 

I denna studie ses lärande som de kunskaper eleven har fått i interaktionen med läraren 

och den digitala artefakten. Öhman och Öhman (2012) beskriver lärande som 

handlingar, och förklarar att interaktioner skapas mellan vad som görs och vad som har 

gåtts igenom och att det är genom att fånga dessa kopplingar och samspel som vi lär oss 

saker. Det vill säga det är genom att upptäcka skillnader som vi kan lära oss någonting 

nytt. Det vill säga lärande i den här studien kännetecknas av att upptäcka skillnader i det 

vi kunde innan. 

Kunskap lever först i samspel mellan människor och blir sedan en del av den 

enskilde individen och hans eller hennes tänkande/handlande. Och sedan 

kommer den tillbaka i nya kommunikativa sammanhang… (Säljö, 2010, s.9). 

Eleven lär sig tillsammans med läraren för att behålla denna kunskap i sitt tänkande, för 

att senare kunna använda kunskapen även i andra sammanhang. Säljö (2010) menar att 

ur ett sociokulturellt perspektiv anses skapandet av kunskap vara ett resultat av kamp 

och engagemang. Vidare menar Säljö att kunskap förstås som knuten till argumentation 

                                                           
5
 en sajt på internet där lärare kan publicera förslag på lektioner som andra lärare kan ta del av 
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och handling i sociala kontexter, ”och som resultat av aktiva försök att se, förstå och 

hantera världen på ett visst sätt” (s.26). Du får kunskap genom att ta ett visst perspektiv 

på verkligheten och olika perspektiv ger olika kunskaper. Han anser även att språket är 

en unik komponent för att skapa och kommunicera kunskap. Språket tillsammans med 

att vi kan utföra fysiska handlingar utgör en kraftfull resurs till att bilda och överföra 

insikter och praktiska erfarenheter. Genom kommunikation blir individen delaktig i 

kunskaper och färdigheter, därför blir de kommunikativa processerna centrala när det 

gäller lärande och utveckling ur ett sociokulturellt perspektiv. Författaren anser även att 

den viktigaste mänskliga lärmiljön, har alltid varit och kommer alltid att vara, den 

vardagliga interaktionen och de naturliga samtalen.  Enligt Bergqvist (2001), Sahlström 

(2001) och Liljestrand (2001) så är samtalet i klassrummet styrt av läraren som fördelar 

talutrymmet mellan eleverna. Vilket enligt Liljestrand även är en av lärarens största 

funktioner. Han menar även att samtalsformen i klassrummet skapas i interaktion 

mellan lärare och elever och att denna samtalsform ses som ett normalt sätt att föra 

klassrumsdiskussioner på. Bergqvist (2001) menar att enligt traditionen styr läraren 

samtalet, ställer frågor och värderar elevernas svar. Interaktionen blir då ett sätt att 

kommunicera som är relevant till samtalsmönstret som råder i ett klassrum och att detta 

specifika samtalsmönster har sina egna syften. Medan Sahlström(2001) däremot anser 

att en av de viktigaste interaktionsprocesserna är samtal av olika slag och att 

undervisning är ett exempel på en process där olika slag av samtal är en dominerande 

aktivitet. Undervisningssamtalet är organiserat genom att talutrymmet kontrolleras, och 

interaktionen är organiserad så att efter att en elev har pratat så pratar läraren. Han 

menar även att i social interaktion sker de mest betydelsefulla processerna för lärande. 

  

1.4.2 Interaktion och kommunikation 

I den här studien innebär interaktion samspelet mellan lärare och elever, medan 

kommunikation innefattar samtalet mellan lärare och elever, Säljö (2010) menar att 

interaktion är ett socialt samspel mellan människor, och att kommunikationen gör att vi 

kan samspela med andra människor i olika aktiviteter. Vilket kan jämföras med 

Anderssons (2013) definitioner av kommunikation och interaktion. Där kommunikation 

ses som ett meningsutbyte där förståelse kan nås och bidra till ett förändrat handlande, 

och interaktion är ett samspel av sociala handlingar där vi förhåller oss till andra 

människors handlingar. 

Enligt Säljö (2010) har begreppet Kommunicera innebörden att utföra handlingar med 

språkliga medel medan kommunikation har en materiell innebörd och är materiell i sina 

konsekvenser. Uppslagsverket Nationalencyklopedin förklarar kommunikation som:” 

överföring av information mellan människor, djur, växter eller apparater” (ne.se). I 

denna studie används begreppet kommunikation för samtalet mellan lärare och elev, 

men det innefattar även den skriftliga kommunikationen som sker på och med hjälp av 

smart-boarden. Selander och Kress (2010) skriver om multimodal kommunikation, 

vilket innebär att kommunikationen är uppbyggd runt många olika teckenvärldar, 

uttryckssätt och medier. Alltså blir det allt viktigare att kommunicera med olika tecken 

eller olika medier.  Ett multimodalt perspektiv på kommunikation utgår från vad som 

finns i en kommunikativ situation, ”vad som fångar uppmärksamheten, vilka resurser 

som används för att tolka, bearbeta, transformera och gestalta en ny representation” 

(Selander & Kress, 2010, s.103). 

Men i alla dessa processer är kommunikation/interaktion mellan 

människor avgörande. Det är genom kommunikation som 
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sociokulturella resurser skapas, men det är också genom 

kommunikation som de förs vidare. Detta är en grundtanke i ett 

sociokulturellt perspektiv.(Säljö, 2010, s.22). 

Barn använder ett vardagsspråk, begreppen i detta språk tar de med sig till skolan, under 

exempelvis matematikundervisningen får de lära sig ett nytt språk det så kallade 

matematikspråket som innehåller nya begrepp. Under matematiklektionerna använder 

sig barnen av sina vardagliga begrepp när de diskuterar matematik, enligt Riesbeck 

(2000) har barnen svårt att kombinera dessa två språk och deras begrepp. Hon påpekar 

även att hennes studie visar att lärarna inte är aktiva i att hjälpa eleverna att gå från 

vardagsspråket till matematikspråket. Enligt Säljö (2010) skapas i skolan 

kommunikativa sammanhang som skiljer sig från andra kommunikativa situationer i 

vardagslivet. I klassrummet råder en konkurrens om talutrymmet, alla kan inte prata 

samtidigt eller om vad de vill, utan samtalet i klassen måste styras, vilket oftast sker av 

läraren. Skolans kommunikativa traditioner utmanas starkt av den nya 

informationsteknologin. Mycket kommunikation i skolan sker främst genom 

skriftspråket. Informationsteknologin bygger på skriften som medierande redskap, den 

är en uppsättning av tekniker för att skapa, sprida och använda texter i olika situationer 

och för olika syften. 

Säljö (2010) menar att interaktion och kommunikation är centrala begrepp för att förstå 

lärande och utveckling, dels på kollektiv nivå men även på individnivå. Genom socialt 

samspel kommer vi i kontakt med omvärlden och blir på så sätt delaktiga i de sätt att 

tänka och handla som är framträdande i vår kulturella omgivning. Det är genom 

kommunikation som sociokulturella resurser skapas och förs vidare. Kommunikationen 

gör med andra ord att vi kan samspela med andra människor i olika aktiviteter. ”De sätt 

att resonera och tolka verkligheten som vi möter i interaktion, använder vi senare som 

resurser för att förstå och kommunicera i framtida situationer” (Säljö, 2010, s.105-106). 

Enligt uppslagsverket Nationalencyklopedin är interaktion ”samverkan, samspel; 

process där grupper eller individer genom sitt handlande ömsesidigt påverkar varandra. 

Påverkan kan förmedlas via språk, gester, symboler” (ne.se). I denna studie är 

interaktionen ett samspel eller samarbete mellan lärare och elev genom smart-boarden 

(den medierande artefakten). För att interaktion ska kunna ske så behövs 

kommunikation. Alltså interaktion definieras av samspelet mellan lärare och elever, 

medan kommunikation innefattar samtalet mellan lärare och elever.  

I interaktionen mellan lärare och elev kan så kallad stöttning och lotsning ske, som 

innebär att läraren hjälper eleven framåt med olika metoder. Carlgren (2010) beskriver 

stöttning (scaffolding) som ett exempel på en pedagogisk interaktion. Det är en 

interaktion som leder framåt och inbegriper ett lärande hos eleven. Det kan även 

förklaras som något man klarar att utföra med hjälp. Medan å andra sidan lotsning är att 

läraren genom frågor får eleven till rätt svar utan att hon/han har förstått. Det vill säga 

läraren hjälper eleven att nå fram till rätt svar genom att ställa ledande frågor. 

Lotsningen innebär alltså inte en lärande interaktion för det sker inget samspel mellan 

det tysta och det formulerade. Carlgren menar att det kan vara svårt att skilja mellan 

stöttning och lotsning och väljer då att använda begreppet alludering som är ett slags 

mellanting. Hon menar att alludering innebär att fånga samspelet med det outtalade, det 

vill säga det som inte är sagt, det tysta, det intuitiva och det formulerade. Att bekräfta en 

alludering betyder alltså ”att något antytt görs synligt - det expliceras och bekräftas av 

den som antytt” (s.211).  
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I studien är språket viktigt för kommunikationen, för att en interaktion ska kunna äga 

rum. Säljö (2010) menar att språket är ett kraftfullt verktyg i samspel med omvärlden, 

men blir även ett medel för att kunna delta i och påverka händelser där interaktion sker. 

Språket tillåter även en kommunikation som är oberoende av situationen vi befinner oss 

i. Skillnaden mellan språk och kommunikation är att språket ses som ett system, och 

kommunikation ”som en mänsklig verksamhet och aktivitet, som något människor 

ägnar sig åt och där språk utgör en viktig komponent” (s.88). 

1.4.3 Smart-boarden som artefakt 

Artefakt beskrivs som ”ett fysiskt eller psykiskt föremål som innehåller kunskap eller 

som organiserar kunskaper och erfarenheter åt oss, och som ligger utanför våra kroppar” 

(Kroksmark, 2011, s.634). 

I denna studie är smart-boarden en artefakt i undervisningen. Säljö (2010) anser att 

artefakter är de fysiska redskap som vi har i vår vardag. Människan har tillverkat både 

intellektuella och fysiska redskap, dessa står i en nära relation till varandra. De fysiska 

artefakterna kan ses som materialiserade former av tänkande och språk. Att behärska 

dessa artefakter förutsätter fysiska och kommunikativa erfarenheter. Han menar även att 

vårt vardagsliv är präglat av artefakter, men även av ett kunskapsberoende. Med 

redskapen observerar och bearbetar vi omvärlden och den kollektiva kunskap vi har 

byggt upp. Vi har med andra ord skapat en kultur som innehåller en mängd olika 

verktyg för att hantera omvärlden. De språkliga, intellektuella och fysiska artefakterna 

används för att förstå vår omvärld men även för att agera i den. Artefakterna ska inte ses 

som döda objekt, utan som apparater där mänskliga kunskaper, insikter och begrepp har 

byggts in. De blir därför apparater som vi samspelar med när vi agerar. Människan får 

erfarenheter med hjälp av dessa medierande
6
 redskap. ”I kombination med en tänkande 

individ blir ett i en mening dött föremål ett ytterst känsligt redskap som kan användas 

för att kommunicera med omvärlden med stor precision” (Säljö, 2010, s.81). De fysiska 

och intellektuella redskapen medierar verkligheten för människor i olika verksamheter 

och många av de fysiska redskap vi har omkring oss är konstruerade för att lösa många 

av våra intellektuella problem. Smart-boarden är i den här studien en kommunikativ 

artefakt, som hjälper eleverna att förmedla sin tankar och idéer. 

 

 

 

 

  

                                                           
6
 Mediering: samverkan mellan människor och de artefakter som människor använder för att förstå och 

agera i omvärlden. Alltså mentala funktioner som förmedlas eller överförs med hjälp av fysiska 
artefakter. 
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2 Metod 
I detta kapitel beskrivs valet av metod, samt urval och genomförande. Här beskrivs även 

hur den insamlade empirin har analyserats, studiens trovärdighet, tillförlitlighet samt de 

forskningsetiska principerna. Studien är öppen, kvalitativ och empirisk. 

2.1 Metodval 

Studien bygger på en kvalitativ metod, metod kommer från grekiskans meta och hodos. 

Där hodos betyder väg eller rutt, men ”som även används metaforiskt för att beteckna 

ett visst sätt att utföra en uppgift på ” (Svensson & Ahrne, 2011, s.19). Det vill säga 

metodvalet kan ses som en väg, för forskaren, att ta sig från problemet till lösningen. En 

kvalitativ metod handlar om hur man skall karaktärisera något (Larsson, 1994).  

Jag valde att samla in materialet med hjälp av videoobservationer för att tydligt kunna 

observera hur smart-boarden kan användas som ett verktyg för interaktion mellan lärare 

och elever. Enligt Stukát (2011) är det en fördel att filma observationer för då ges 

möjligheten att se filmen flera gånger och att leta efter precis det som är intressant att 

undersöka. Han menar även att observationen är en lämplig metod när det ska 

undersökas vad människor faktiskt gör. Under en observation använder forskaren sig 

själv som mätinstrument genom att titta, lyssna och registrera sina intryck, och resultatet 

blir ofta konkret och enkelt att förstå vilket ger ett stabilt underlag för fortsatt tolkning. 

Nackdelen kan vara att ”det ofta är tidskrävande och kräver en noga uttänkt metodik” 

(Stukát, 2011, s. 56). 

Första gången jag filmade var det några elever som påverkades av att de faktiskt blev 

observerade genom filmning, de vinkade till kameran, några var lite fnissiga och en elev 

vågade inte svara på frågan som läraren ställde. Jag tror att även läraren var påverkad av 

att bli filmad. Dock släppte detta snart och i slutet av första filmningen och under de 

resterande två filmningarna var eleverna ”som vanligt”. Stukát (2011) menar att 

personerna som medverkar i en observation kan uppföra sig annorlunda när de vet om 

att de ska bli observerade. Därför kan det vara bra att ha en övningsperiod för att 

personerna ska vänja sig och inte tänka på att de blir observerade. Även Kylén (2004) 

anser att deltagarna vid en observation blir påverkade och att detta gäller oavsett om 

observatören är dold eller deltagande. Han anser att vid en observation där deltagarna 

vet om att de är observerade blir alla påverkade på ett likartat sätt, medan vid en dold 

observation vet man inte hur deltagarna reagerar då alla påverkas olika (även om det 

sker på ett omedvetet plan). Det kan leda till att resultatet blir svårare att tolka. 

Min observation var en deltagande observation där syftet var att kunna beskriva vad 

människor säger och gör i miljöer som inte är skapade av forskaren, alltså av mig i det 

här fallet. ”Som deltagande observatör studerar du hellre vilka aktiviteter människor 

själva sätter igång, vem som finns närvarande, vilka profiler och positioner de har och 

vad de säger, utan att du nödvändigtvis ställer några frågor till dem” (Fangen, 2005, 

s.33). 

Då jag sedan tidigare är bekant med den här klassen så uppfattades det naturligt att jag 

var med i undervisningen. Fangen (2005) anser att vid en deltagande observation måste 

forskaren både kunna observera och delta i interaktionen. Är forskaren en naturlig del 

av gruppen så blir forskarrollen nästan obefintlig, men å andra sidan kan deltagarrollen 

tonas ned och fokus läggs på att enbart vara observatör. Om forskaren är enbart 

”observatör får denna svårt att förstå kommunikationen och de interna koder som 

används av deltagarna” (Fangen, 2005, s.30). Därför anser hon att en deltagande 
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observatör måste engagera sig i de människor som studeras, men även delta i samspel 

och samtal med dem. 

 

2.2 Urval 

Klassen består av 23 elever, varav två stycken inte fick medverka under 

filminspelningen för sina vårdnadshavare. Mellan tre och fem elever var sjuka när 

filminspelningarna gjordes. Sammanlagt har eleverna filmats under en och en 

halvtimme under tre olika lektioner. Jag har valt ut de sekvenser där eleverna får 

komma fram till smart-boarden, dessa sekvenser består av en liten del av den totala 

tiden som blev filmad.  Mestadels skedde problemlösningarna när eleverna satt vid sina 

bänkar. 

Klassläraren är den som leder undervisningssituationerna under filminspelningarna. 

Eleverna går i årskurs 2 på en mellanstor skola i Västra Götaland i Sverige. Eleverna 

består av en flicka och tre pojkar och det är samma lärare under alla aktiviteter. 

Eleverna benämns som flicka 1, pojke 1, pojke 2 och pojke 3, och läraren benämns som 

läraren i transkriptionerna och i resultatet. 

Flicka 1 är tystlåten och har en bra drivkraft i skolarbetet. Hon är duktig på att räkna. 

Pojke 1 är en pojke som har svårigheter med att uttrycka sig, men vill gärna berätta 

saker. Han är svag i både matematik och svenska. 

Pojke 2 pratar tyst, men berättar och förklarar gärna olika saker. Han har en bra 

drivkraft och är duktig i matematik. 

Pojke 3 pratar gärna, saknar ibland motivation till skolarbetet. Han tycker ibland att 

matematik är lite svårt och krångligt. 

Läraren är en man i medelåldern som har använt smart-board i ett par år, men använder 

den inte kontinuerligt. Han är matematik, No och Idrottslärare. 

I analysarbetet har de sekvenserna av videoobservationerna valts ut där eleverna står 

framme vid tavlan, eftersom att det är interaktionen genom smartboarden men mellan 

lärare och elever som ska analyseras. Det blev totalt fyra olika situationer, med fyra 

olika elever, men där läraren är densamma och filmsekvenserna är olika långa 

Aktivitetens syfte är att eleverna på ett enkelt sätt ska färglägga rätt antal rutor i ett 

rutsystem bestående av 100 rutor (se bild nedan). Målet är att eleverna ska finna enkla 

och lämpliga strategier för att finna rätt antal rutor. Pojke 1 ska färglägga 99 rutor, pojke 

2 och pojke 3 ska färglägga 52 rutor och flicka 1 ska färglägga 48 rutor, se bild på nästa 

sida. 
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Bild 1. 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Jag har valt interaktionen mellan lärare och elever, eftersom att eleven i interaktion med 

läraren förväntas lära det som är avsett att lära.  

2.3 Genomförande av insamlingen av det empiriska materialet 

Innan jag började observera samtalade jag med läraren om han kunde tänka sig att ställa 

upp på att bli filmad i undervisningssituationer vid problemlösning i matematik. Jag och 

läraren gick ytligt igenom vad jag ville skulle vara med i observationerna. Nästa steg 

var att informera eleverna och deras föräldrar och även att få ett medgivande av 

föräldrarna. Detta gjordes genom att skicka hem en lapp (bilaga 1) som föräldrarna fick 

skriva under för att godkänna sitt barns medverkan. 

Jag har observerat tre matematiklektioner genom att videofilma och observera i 

klassrummet. Jag valde att inte rigga kameran för att kunna zooma olika skeenden, och 

för att själv kunna välja vem som skulle bli filmad och när. 

Vid transkriberingen av det filmade materialet valdes först relevanta delar ut, det vill 

säga de sekvenser där eleven står framme vid tavlan och samspelar med läraren. Jag har 

valt dessa delar för att tydligt kunna se interaktionen genom smart-boarden men mellan 

lärare och elev. Den största delen av det filmade materialet innefattar situationer där 

eleverna sitter vid sina bänkar och samtalar med läraren, dessa sekvenser visar inte 

interaktionen genom smart-boarden och därför har jag valt bort dem. Transkriberingen 

gjordes i tabellform utifrån en matris (se tabell nedan). Syftet med tabellen är att 

synliggöra vem som säger vad, vad personen säger och vad personen gör (en icke verbal 

handling) för att kunna fånga interaktionen som äger rum. Transkriberingen är viktig för 

analysen då det är denna empiri som ska analyseras utifrån EMA-modellen, denna 

modell presenteras mer utförligt under analysavsnittet. (Alla filmade och transkriberade 

videosekvenser analyserades för att nå fram till resultatet.) Transkriberingarna skrevs 

för hand och omfattas av tolv handskrivna A4-sidor. Transkriberingen har skett med 

hjälp av nedanstående tabell (tabell 1) och pauser/korta tystnader är markerade med …, 

skratt är markerade med (skrattar). Tabellen är hämtad från Gillen med flera. (2007). 

Jag har utvecklat och modifierat tabellen för att den ska fungera till min analys, se tabell 

3. 

Tabell 1. 

Vem säger något? Vad säger personen? Vad gör personen? (icke 

verbal handling) 
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2.4 Analysmetoden epistemologisk riktningsgivare (Epistemological 

Move analysis) 

I detta avsnitt redogörs för hur studiens utvalda och transkriberade empiri har bearbetats 

och analyserats. Jag presenterar den analysmodell som jag har utgått från samt ger 

exempel på hur jag har analyserat empirin.  

I analysen har modellen Epistemological Move Analysis, EMA använts (Öhman & 

Öhman, 2012). Modellen är skapad av Malena Lidar (2010), och på svenska benämns 

den som: analysmetoden epistemologiska riktningsgivare. I EMA är det uppenbart att 

det är den sociala dimensionen av lärande som är i fokus, även om individuella och 

institutionella dimensioner alltid är representerade i bakgrunden i arbetet med analysen. 

Detta är en kombination av en hur- och vad analys som används för att underlätta den 

kritiska reflektionen vid undersökning av relationen mellan deltagandet och 

utbildningsresultatet. (Det vill säga relationen mellan aktiviteten och lärandet.) 

Analysmodellen är baserad på John Deweys pragmatiska filosofi, vilket innebär: för att 

kunna undersöka människors sociala samspel (interaktionen) måste information 

förvärvas genom att studera deras handlingar.  

 
Konsekvenserna av den pragmatiska synen är att människors kunskaper 

betraktas som situerade och som något som kan undersökas i relation till 

praktikens syften. Då kan praktisk epistemologi studeras genom att se till hur 

människor skapar mening i handling i olika situationer (Lidar, 2010, s35). 

Utgångspunkten är processen som sker i mötet mellan människor och deras omgivning, 

eller mellan människa och människa. Det vill säga interaktionen och lärandet ska inte 

behandlas som någonting som finns i saker eller i medvetandet hos människor, utan som 

något som är bundet till de relationer som skapas i handlingar och med handlingar. 

Öhman och Öhman (2012) menar att i processen för interagerande är språket det 

viktigaste verktyget. De menar även att Dewey anser att kommunikationen är en process 

av att koordinera aktiviteter genom att göra någonting gemensamt, vilket indikerar på 

att interaktionen för lärande i grunden är en social process. Vilket kan jämföras med 

Säljös (2010) syn på interaktion och kommunikation, som även är två av de centrala 

begreppen i denna undersökning (de andra två centrala begreppen är lärande och digital 

artefakt). Säljö menar att interaktion är ett socialt samspel mellan människor, och att 

kommunikationen gör att vi kan samspela med andra människor i olika aktiviteter. I 

denna studie används, som bekant, interaktion som ett begrepp för samspel eller 

samarbete, där interaktionen sker genom smartboarden men mellan lärare och elev. 

Kommunikationen är begreppet som används för samtalet mellan läraren och eleven, 

men även den skriftliga kommunikationen som sker med hjälp av smart-boarden.  

Analysens fokus består av en handling i relation till en annan handling. Handlingen 

splittras i tre delar; första handlingen av person A – handling av person B – andra 

handlingen av person A. se tabell på nästa sida. 
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Tabell 2 

EMA Första 

handlingen av 

person A 

Handling av 

person B 

Andra 

handlingen av 

person A 

Min analys Elev uttrycker 

felaktighet 

Läraren 

uppmanar 

eleven att 

uttrycka sig 

på ett annat 

sätt 

Eleven 

ändrar det 

felaktiga 

 

Enligt Öhman och Öhman (2012) sker analysen i två steg. Det första steget är att 

förtydliga syftet med den undersökta diskussionen, det vill säga vad eleven förväntas 

lära sig och vad som är målet med aktiviteten. I mitt fall är målet att eleverna ska lära 

sig att på ett enkelt sätt hitta en strategi för att fylla i rätt antal rutor. Det är viktigt att 

förtydliga syftet eftersom att interaktioner alltid tar plats i en social aktivitet med ett 

visst syfte/ändamål. Det är i enlighet med syftet som logiken och innebörden/slutsatsen 

av den specifika diskussionen kan bli förstådd. I steg två dyker de epistemologiska 

handlingarna upp i elevernas interaktioner och blir identifierade och kategoriserade. Det 

vill säga handlingar som riktar och styr mot ett specifikt lärande. 

Nedan ger jag ett exempel på ett samtal mellan en elev och läraren från min insamlade 

empiri. Uppgiften är att på ett enkelt sätt fylla i 99 rutor i ett rutsystem som består av 

100 rutor. I exemplet är det ordagrant avskrivet från transkriberingen, där … betyder en 

kortare tystnad/paus. Elevens och lärarens namn har tagits bort och de benämns som 

lärare och Pojke 1. 

 

Tabell 3. 

talakt Vem pratar Vad sägs Vad gör 

personen 
1 Läraren -Hur kan man 

enkelt fylla i 99 

rutor? 

-(säger namnet på 

eleven) 

 

2 Pojke 1 -Hmm om man 

bara tar en… hmm 

… 

- får jag gå fram 

och visa? 

Sitter på sin 

stol 

3 Läraren -Ja det får du  

 

4 

Pojke 1 -Jag typ tänkte 

såhär att man tar… 

man lämnar bara 

den ensam 

Går fram till 

tavlan och 

pekar på 

rutorna, och 

sedan på 

rutan längst 

ned till 

höger 

5 Lärare -man bara lämnar 

en en.. 
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- Varför då för? 

6 Pojke 1 -För att öh… det är 

ju hundra här… 

Pekar igen 

på rutan 

längst ned 

till höger 

7 Läraren -ja  

8 Pojke 1 -O då kan man typ 

ta bort en så är det 

ju öh… mm… 99 

kvar 

Pekar åter 

igen på 

rutan längst 

ned till 

höger 

9 Läraren -japp! 

-vill du fortsätta? 

-Avbryter 

eleven mitt i 

meningen 

10 Pojke 1 -nä Vänder sig 

mot läraren 

och tittar på 

honom 

11 Läraren -ja… det var en 

jättebra förklaring!  

-han bara tog bort 

en för då.. han 

struntade i att måla 

alla utom en, då 

blir det mycket 

mycket 

-Men det är en sak 

(säger pojkens 

namn) som jag 

funderar över, vad 

är det… du måste 

veta nånting innan 

du tänker så… 

-det var en sak som 

du bara tog för 

givet… 

 

 

 

 

Går fram till 

Smart-boarden 

 

 

 

 

Vevar med höger 

arm 

 

 

 

 

 

 

Många elever 

räcker upp handen 

12 Pojke 1 -mm Väldigt 

tystlåten 

13 Lärare -som jag inte har 

sagt hur det är 

med… 

-och jag tror de 

flesta har tatt det 

för givet 

 

 

 

Går ett steg mot 

eleverna och gör ett 

litet vevande med 

höger arm 

    

 

Talakt 1: läraren förklarar uppgiften och bestämmer sedan vilken elev som skall 

få prata. 

Talakt 2: Eleven börjar förklara hur han tänker, men kommer på att det är lättare 

att visa på tavlan och ber om lärarens tillåtelse att få gå fram till tavlan. 

Talakt 3: Läraren ger eleven tillåtelse att gå fram till tavlan. 
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Talakt 4: Pojken pekar på en av rutorna på tavlan och börjar förklara hur han har 

tänkt genom att säga man lämnar bara den ensam. 

Talakt 5: Läraren samtalar med eleven för att få honom att förklara mer/tydligare. 

Talakt 6: Eleven gör ett nytt försök och förklarar att det är 100 rutor på tavlan. 

Talakt 7: Läraren säger ja för att tala om att eleven är på rätt väg. 

Talakt 8: Eleven berättar att tar man bort en från 100 så har man 99 rutor kvar. 

Talakt 9: Läraren bekräftar att eleven har rätt. 

I talakt 1-3 visas att det är läraren som leder interaktionen genom att bestämma över 

talutrymmet i klassrummet, det vill säga det är läraren som bestämmer vem som ska tala 

och när den ska tala. Han bestämmer även om interaktionen ska ske framme vid smart-

boarden (att både elev och lärare står framme vid tavlan) eller om interaktionen ska ske 

när eleven sitter på sin plats och läraren står framme vid tavlan. Detta tydliggörs genom 

att eleven frågar om lov för att få gå fram till tavlan. I talakt 4 börjar eleven förklara hur 

han har tänkt (på ett mindre förståeligt sätt), denna talakt blir den första delen i 

analysmodellen, alltså första handlingen av person A, som innebär att eleven uttrycker 

en felaktighet. I talakt 5 hjälper läraren pojken att komma vidare i sin förklaring, vilket 

blir del två i analysmodellen: handling av person B, som blir att läraren uppmanar 

eleven att uttrycka sig på ett annat sätt. I talakt 6 och 8 väljer eleven att förklara på ett 

nytt sätt och kommer fram till rätt svar. Detta i enlighet med del tre i analysmodellen: 

andra handlingen av person A, som innebär att eleven ändrar det felaktiga. Läraren 

bekräftar att eleven har gjort rätt i talakt 9. Genom att läraren bekräftar pojkens 

tankegång lär sig pojken att detta är en användbar strategi att använda när rätt antal rutor 

ska fyllas i. Pojken lär sig även att förklara på ett tydligare sätt för att göra sig förstådd. 

Läraren upprepar även pojkens förklaring, vilket återigen tydliggör att det var en bra 

lösning på problemet. 

 

2.5 Etik 

I det här avsnittet behandlas de forskningsetiska principerna, val av teori och 

genomförande, samt studiens trovärdighet och tillförlitlighet. 

Föräldrarna informerades om att deras barn skulle bli filmade under några 

matematiklektioner genom att en lapp skickades hem för underskrift (bilaga 1). Med 

denna lapp fick även vårdnadshavaren/vårdnadshavarna godkänna att deras barn blev 

filmade. Samtidigt informerades de om studiens syfte, att barnen kommer vara anonyma 

i studien och att det filmade materialet förstörs när min studie är färdig. Detta i enlighet 

med de fyra forskningsetiska kraven som enligt Stukát (2011) är: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Läraren som har blivit filmad har blivit informerad om studiens syfte, att deltagandet är 

frivilligt och hur materialet kommer användas och presenteras i enlighet med 

informationskravet, som innebär att de som deltar i studien ska informeras om studiens 

syfte, att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. 

Innan undersökningspersonerna godkänner att delta i studien ska de få namnet på den 

som gör studien samt vilken institution forskaren tillhör. De bör även få information om 

hur resultaten kommer att användas och presenteras. Samtyckeskravet betyder att 
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deltagaren har rätt att själv bestämma hur länge och på vilka villkor han/hon vill delta. 

Undersökningspersonerna får avbryta sin medverkan när de vill. I Enlighet med 

konfidentialitetskravet ska den som medverkar i studien ha rätt till anonymitet. Vilket 

personerna i den har studien har genom att inga namn eller andra uppgifter som kan leda 

till att personerna identifieras presenteras i studien, och allt material förvaras så att inte 

obehöriga kan komma åt det. 

Nyttjandekravet innebär att all insamlad data endast får användas till 

forskningsändamålet och den får inte lånas ut till icke-vetenskapliga syften. Dessa krav 

finns för att skydda integriteten hos undersökningspersonerna. All insamlad data 

kommer förstöras när studien är slutförd. Kvale (2009) menar att konsekvenserna av 

studien och forskarens roll har stor betydelse. Forskarens roll ska vara att försöka nå 

hög vetenskaplig kvalitet på den kunskap som publiceras, vilket innebär att resultaten 

ska vara så korrekta och representativa som möjligt. 

2.6 Studiens trovärdighet och tillförlitlighet 
Studiens trovärdighet innefattar det vetenskapliga hantverkets ärlighet och pålitlighet. I 

analysen och framskrivningen av studiens resultat har jag varit neutral, jag har inte lagt 

in mina egna värderingar i analysen. Givetvis speglas undersökningen av mig och mitt 

förhållningssätt, men detta har skett på ett omedvetet plan, då jag är fullt medveten om 

att det inte är mina åsikter eller tankar som ska synas utan vad som faktiskt visades i 

analysen av det empiriska materialet. 

Jag har flertalet gånger prövat mina frågeställningar gentemot det empiriska materialet, 

kategorierna som har framkommit under analysen, som även blir rubrikerna i resultatet, 

har ställts mot varandra och har flertalet gånger ställts mot mitt syfte och 

frågeställningar för att kontrollera att de svarar på syftet och frågeställningarna. För att 

göra analysen genomskinlig har jag valt att noggrant presentera varje steg i 

analysarbetet och gett exempel från mitt transkriberade material samt motiverat varför 

jag valde att göra på detta sätt. Detta för att läsaren tydligt ska kunna se hur mitt resultat 

arbetats fram.  

Studien är inte generaliseringsbar eftersom att urvalsgruppen är liten, vilket innebär att 

resultatet gäller enbart för den här urvalsgruppen. Givetvis kan liknande resultat fås i 

andra urvalsgrupper, men det är ingenting som är givet. Läraren och eleverna i den här 

urvalsgruppen kan indirekt eller direkt blivit påverkade av att de blev filmade. Men när 

sekvenserna för det transkriberade materielat filmades så hade läraren och eleverna 

blivit filmade ett par gånger innan, vilket innebär att läraren och eleverna vant sig vid att 

ha en kamera i klassrummet. Stukát (2011) menar att personerna som medverkar i en 

observation kan uppföra sig annorlunda när de vet om att de ska bli observerade. Därför 

kan det vara bra att ha en övningsperiod för att personerna ska vänja sig och inte tänka 

på att de blir observerade. 

Studiens tillförlitlighet, det vill säga studiens giltighet, omfattas av ifall jag undersöker 

det jag har valt att undersöka (Stukát, 2011). Denna studie har en hög tillförlitlighet då 

resultatet svarar på både syfte och frågeställningar, och det som var tänkt att undersökas 

blev undersökt. Genom att ge svar på syfte och frågeställningar visar studien på äkthet 

och precision. 
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3 Resultat 
Studiens syfte var att analysera interaktionen mellan lärare och elever vid 

problemlösningssituationer med smart-boarden som medierande artefakt. I detta avsnitt 

presenteras det som har kommit fram under arbetet med analysen. I de transkriberade 

sekvenserna handlar uppgiften om att färglägga ett visst antal rutor i ett rutsystem 

(formad som en kvadrat) bestående av 100 stycken lika stora rutor. Resultatet 

presenteras under tre olika rubriker: enkelriktad lärarstyrd interaktion, interaktionens 

fokus och möjligt lärande för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Generellt 

för all empiri är att interaktionen är lärarstyrd och att interaktionens fokus ligger i 

sökandet efter rätt svar. Generellt för studien är även att aktiviteterna möjliggör ett 

lärande för att finna lämpliga strategier för att kunna färglägga rätt antal rutor.  

3.1 Enkelriktad kommunikation och lärarstyrd interaktion  

Under denna rubrik presenteras resultatet som besvarar studiens första frågeställning: 

Vilken karakteristik har interaktionen mellan lärare och elever i problemlösning i 

matematik via smartboard? Karakteristiken är generell för all transkriberad empiri och 

kännetecknas av att det råder en enkelriktad kommunikation och en lärarstyrd 

interaktion. 

Interaktionen sker mellan läraren och den elev som får ordet, men genom smart-

boarden. Interaktionen mellan lärare och elev sker skriftligt via smart-boarden och 

muntligt genom samtalet som äger rum. Den skriftliga kommunikationen sker genom att 

eleven använder tavlan som en kommunikationsartefakt för att presentera sina tankar 

och idéer. Läraren tittar på vad eleven ritar/skriver, och lyssnar på vad den har att tala 

om, för att sedan ge en muntlig respons för att hjälpa eleven att komma vidare. Empirin 

visar ett specifikt fall där kommunikationen sker mestadels genom smart-boarden, se 

exempel nedan. 

Exempel 1. 

talakt Vem säger något? Vad säger personen? Vad gör personen? 

(icke verbal handling) 

1 Flicka 1 Får jag komma fram? Sitter på sin stol och 

tittar på läraren 

2 Läraren -Du kommer fram ja 

-48 rutor.. 
 
Flickan reser sig och 

går fram till smart-

boarden 

3 Flicka 1 -öh… först lägger man 

fyra här 

Tittar på smart-boarden 

och färglägger fyra 

rutor på nedersta raden 

4 Läraren -fyra. Ja 

-vad vill du göra med 

de fyra nu då? 

 

5 Flicka 1 … Färglägger den första 

kolumnen och kliver 

upp på en stol som står 

framför smart-boarden 

för att nå 

6 Flicka 1 -så Tittar mot smart-

boarden 

7 Läraren -så… Tittar på flickan och 

smart-boarden 

8 Flicka 1 … Fortsätter att färglägga 
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kolumn två, tre och fyra 

 

Exemplet visar en flicka som är tystlåten och som inte säger mycket. Läraren 

kommenterar ändå det hon gör och hjälper henne mot den rätta lösningen. Hon svarar på 

några frågor som läraren ställer, men annars är hon tyst medan hon arbetar med att 

färglägga de 48 rutorna. Detta synliggörs i talakt 5 och 7 där hon möter läraren med 

tystnad men fortsätter att arbeta med tavlan. Hon avslutar med att förklara för de andra 

eleverna hur hon gjorde när hon färgade rutorna, vilket illustreras av exemplet nedan. 

Exemplet ovan tydliggör även att det är läraren som leder samtalet då det är han som 

håller igång konversationen trots att flickan inte säger något.  

Exempel 2. 

talakt Vem säger något? Vad säger personen? Vad gör personen? 

(icke verbal handling) 

1 Flicka 1 -först gjorde jag… först 

gjorde jag 80… 

Tittar mot klassen 

2 Läraren -nä inte 80! 40 Tittar på flickan 

3 Flicka 1 (skrattar) –oj 40, sen 

gjorde jag 8 till 

Tittar på smart-boarden 

och vänder sig sedan 

mot läraren 

 

Flickan vänder sig mot de andra i eleverna i klassrummet och förklarar hur hon gjorde. 

När läraren rättar henne vänder hon sig mot tavlan och ser efter hur många rutor det är. 

Sedan vänder hon sig mot läraren och söker ögonkontakt med honom och fortsätter 

sedan att förklara.  

I allt transkriberat material är det läraren som styr interaktionen genom att bestämma 

talutrymmet men även vilken elev som får komma fram till tavlan och förklara sin 

lösning. Alla fyra elever (som är med i den utvalda empirin) ställer frågan: får jag 

komma fram och visa? när de får ordet av läraren. Vilket ytterligare synliggör att det är 

läraren som styr/bestämmer över vilken elev det är som ska delta i interaktionen. I 

samtalen upptäcks det att det är läraren som styr genom att han ställer frågor, som 

exempelvis: Hur tänkte du? Hur kom du fram till detta? Varför då? etc. Läraren är även 

den som håller samtalet vid liv.   

Ingen interaktion sker mellan elev och elev utan enbart mellan lärare och elev, vilket 

orsakas av att läraren inte tillåter flera elever att delta i interaktionen.  Dock kan man 

urskilja i videofilmerna att eleverna pratar tyst med varandra på sina platser, så någon 

form av interaktion sker även där, men de är inte delaktiga i den interaktionen som råder 

mellan läraren och den eleven som står framme vid smart-boarden. 

3.2 Interaktionens fokus: lärarens sökande efter rätt svar  

Under denna rubrik besvaras studiens första och andra frågeställning: Vilken 

karakteristik har interaktionen mellan lärare och elever i problemlösning via smart-

board? och Vilket lärande möjliggörs för eleverna i användningen av smart-board? 

Interaktionen följer samma mönster i all transkriberad empiri och fokus ligger i att söka 

efter rätt svar. Vilket synliggjordes i steg två av analysen, det vill säga de handlingar 

som riktar och styr mot ett specifikt lärande.  

Interaktionens fokus är att söka efter rätt svar i problemlösningsaktiviteter i matematik, 

och läraren styr eleven mot det rätta svaret under samtalets gång. Detta är ett mönster 
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som finns med i allt transkriberat material och framkom tydligt under analysens gång. 

När eleverna har förklarat någonting så kommenterar läraren och ger ledtrådar för att 

eleven själv ska komma underfund med det rätta svaret. Interaktionen fortlöper på 

samma sätt till eleven når det eftersökta svaret. Då bekräftar läraren att eleven har gjort 

rätt genom att säga: bra. Läraren arbetar behavioristiskt (eller betingat), det vill säga att 

läraren ger beröm när eleven har gjort rätt, för att bekräfta den efterfrågade 

lösningen/rätt svar. 

I samtalet med pojke 3 visas tydligt att interaktionen präglas av att komma fram till det 

rätta svaret, då eleven är på fel spår och läraren tar över samtalet helt genom att inte 

släppa in pojken mer i konversationen, och visar och förklarar hur det ska se ut för att 

lösningen ska bli den rätta. Pojke 3 har delat rutsystemet på mitten med en diagonal och 

färglagt den ena halvan (vilket gör att det blir mer än 50 rutor då han inte har delat 

diagonalrutorna i mitten utan färglagt hela rutorna i diagonalen).  

Exempel 3. 

Talakt Vem säger något? Vad säger personen? Vad gör personen? 

(icke verbala 

handlingar) 

1 Läraren -Du sa om man delar 

mitt itu så fick man 50 

mm 

-Men nu är det lite 

klurigt här för att du 

har inte delat den… 

(blir avbruten av pojke 

3) 

Håller sig på hakan och 

tittar på tavlan 

 

Tittar på pojken 

2 Pojke 3 -Det är inte 50! Tittar på läraren 

3 Läraren -vad är det då? Är det 

mer eller mindre än 50 

nu? 

Tittar på tavlan 

4 Pojke 3 -mindre Tittar på läraren 

5 Läraren -nä!  

6 Pojke 3 -mer Tittar på läraren 

7 Läraren -det är mer än 50 nu… 

-Jag ska visa varför! 

Tittar på pojken 

 

Tittar på smart-boarden 

och tar tag i en penna 

 

Från talakt 7 tar läraren över samtalet helt och förklarar hur det fungerar när man delar 

rutsystemet med en diagonal. Pojken är inte längre delaktig i samtalet, men står kvar 

framme vid smart-boarden till läraren har pratat klart och går då och sätter sig på sin 

plats igen. Denna situation visar tydligt att läraren anser att det rätta svaret är det 

viktigaste, eftersom att han väljer att ta över och själv visa hur man ska göra istället för 

att låta eleven fortsätta. 

3.3 Det möjliga lärandet: enkla strategier för att finna rätt antal rutor 

Under denna rubrik presenteras svaren på studiens andra och tredje frågeställning: 

Vilket lärande möjliggörs för eleverna i användningen av smart-board? samt Vilket 

lärande sker i användningen av smart-board vid problemlösning i 

matematikundervisningen? Lärandet som möjliggjordes var att hitta enkla strategier för 

att finna rätt antal rutor inom talområdet 1-100.  
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En av eleverna, pojke 2, ska färglägga 52 rutor. Interaktionen sker genom att läraren 

stöttar upp eleven med frågor och respons vilket får pojken att fortsätta men även att 

ändra sin tankegång.  I interaktionen stöttar läraren eleven (scaffolding), men lotsning 

förekommer också vilket gör att pojken kan lösa problemet, detta synliggörs i följande 

exempel. 

Exempel 4. 

Talakt Vem säger något? Vad säger personen? Vad gör personen? 

(icke verbal handling) 

1 Pojke 2 -först här så skulle jag 

ta den till… vad heter 

det fem 

Går fram till smart-

boarden och pekar på 

femte rutan i kolumnen 

längst till vänster 

2 Läraren -du skulle ta den till fem 

först… 

-du skulle börja med att 

ta det till fem… så… 

-och sen? 

Går fram till smart-

boarden och klickar 

fram ett färgläggnings 

verktyg 

Fyller de fem rutorna 

längst ned i första 

kolumnen med färg 

3 Pojke 2 -och sen vad heter det 

öh… tar jag två 

däruppe, längst upp 

Pekar upp mot de 

översta rutorna 

4 Läraren … 

 

-så? Nej? 

Fyller de två översta 

rutorna i första 

kolumnen 

Suddar ut de ifyllda 

rutorna 

5 Pojke 2 -nej  

6 Läraren -du menar där?... så? Fyller de två första 

rutorna i andra 

kolumnen 

7 Pojke 2 -ja. Och sen går jag 

ända dit ner 

Pekar på femte rutan 

nedifrån i kolumn två. 

8 Läraren … Fyller i de rutor som 

pojken har pekat på 

 

I talakt 2 syns hur läraren först bekräftar det pojken har sagt och ställer sedan en fråga 

för att pojken ska komma vidare. I talakt 4 och 6 ställer läraren frågor för att bekräfta att 

han har uppfattat pojken rätt. Efter ett tag lämnar läraren över smart-boarden till pojken 

så att han själv får fylla i sina rutor, läraren fortsätter att ställa frågor och leder honom 

mot en lösning som han anser vara rätt. I slutet av samtalet får pojken göra en kort 

repetition av sin lösning: 

 

 

Exempel 5. 

Talakt Vem säger något? Vad säger personen Vad görs? (icke 

verbala handlingar) 

1 Läraren -varför vet vi att det här 

är 50? 

Pekar på de färglagda 

rutorna 

2 Pojke 2 -för vad heter det… jag 

tog till öh… jag 

Pekar på första 

kolumnen 
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räknade ner fem här 

3 Läraren -1,2,3,4,5 så? Pekar på ruta 1-5 i 

första kolumnen 

4 Pojke 2 -ja… sen så vet jag att 

det är 50 för det är 10 

på den 10 så 

 

Pekar på den översta 

raden (vågrät) 

5 Läraren -10 åt det hållet? Pekar också på den 

översta raden 

6 Pojke 2 -och om man går ner 

fem steg så måste det va 

50 

Tittar först på smart-

boarden och sedan på 

läraren 

7 Läraren -10,20,30,40,50 Pekar på de färglagda 

raderna 

8 Pojke 2 -mmm Tittar på läraren 

9 Läraren -så tänkte du? 

-Bra! 

Tittar på pojken och 

lägger ifrån sig pennan 

 

I exempel 5, stöttar läraren eleven genom att ställa frågor för att pojken ska ta sig 

framåt. Pojken visar först på den lodräta kolumnen och räknar fem steg nedåt, och sedan 

pekar han på en vågrät rad och förklarar att det är tio stycken rutor i den raden. Då vet 

han att fem rader med tio rutor på varje rad blir 50. Läraren bekräftar att han har gjort 

rätt. I detta moment äger ett lärande rum vilket kan ses som en grund för kommande 

räkning i multiplikation, men även en grundläggande idé för att så småningom kunna 

räkna ut basen gånger höjden på en rektangel eller kvadrat etc. Samtidigt har pojken lärt 

sig en strategi att visa på ett enkelt sätt hur man snabbt kan urskilja 52 rutor av 100. 

Samma typ av lärande kan urskiljas i all analyserad empiri, eftersom problemet hålls 

konstant och det enda som varierar är antalet rutor att färglägga. 

Generellt för resultatet är att lärandet sker genom att eleven yttrar sig om en lösning på 

problemet som inte är korrekt, läraren ger eleven respons för att denne ska kunna 

utveckla sin tankegång och förklaring. Eleven ändrar, eller lägger till en ytterligare 

förklaring till det den sa från början. Denna interaktion fortgår till eleven når den rätta 

lösningen, som då bekräftas av läraren. Eleven har kommit underfund med hur den ska 

gå tillväga för att hitta en fungerande strategi att lösa problemet med.  

3.4 Sammanfattning och slutsats av resultatet 

Här presenteras en kort sammanfattning av svaren på forskningsfrågorna, samt en 

generell sammanfattning i punktform av studiens resultat och avslutas med en slutsats 

av resultatet. 

Studiens första fråga var: Vilken karakteristik har interaktionen mellan lärare och 

elever i problemlösning i matematik via smart-board? Interaktionerna kännetecknas av 

att läraren är den som styr interaktionen och kommunikationen är enkelriktad. Studiens 

andra frågeställning: Vilket lärande möjliggörs för eleverna i användningen av smart-

board? Lärandet som möjliggjordes var att hitta rätt strategier för att finna rätt antal 

rutor inom talområdet 1-100. Den tredje frågeställningen: Vilket lärande sker i 

användningen av smart-board? Det eleverna har lärt sig under de här 

problemlösningssituationerna är att finna enkla strategier för att färglägga rätt antal 

rutor i det redan givna rutsystemet. 
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 Det är eleverna som tar initiativet till att gå fram till smart-boarden genom att 

fråga läraren om lov. Alla fyra elever ställer frågan: Får jag komma fram och 

visa?  

 Interaktionerna är generellt lärarstyrda och enkelriktade, eftersom det är läraren 

som bestämmer över talutrymmet. 

 Generellt fokus i interaktionerna är att komma fram till rätt svar. 

 Lärandet som möjliggörs är att hitta lämpliga strategier för att på ett enkelt sätt 

färglägga rätt antal rutor i rutsystemet. 

Slutsatsen av resultatet blir att läraren inte har insett, eller väljer att inte använda, det 

interaktiva värdet som smart-boarden har, samt att fokus vid problemlösning inte 

nödvändigtvis behöver innebära att finna rätt svar/lösning, utan att det även kan vara 

lärorikt med ”felaktiga” lösningar. 
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4 Diskussion 
I detta avsnitt presenteras hur den valda metoden har fungerat samt en diskussion av 

resultatet med koppling till teori och tidigare forskning.  

4.1 Metoddiskussion 

Med facit i hand anser jag det vara gynnsamt att videofilma när man vill observera, men 

ska jag göra det fler gånger så kommer jag be någon annan att hålla i kameran för att jag 

själv ska kunna observera och föra anteckningar under tiden. Detta för att vid analysen 

kunna jämföra det jag har uppmärksammat när jag observerade med det jag kan se på 

filmen. Enligt Stukát (2011) är det en fördel att filma observationer för att då ges 

möjligheten att se filmen flera gånger och att leta efter precis det som är intressant att 

undersöka. Han menar även att observationen är en lämplig metod för att undersöka vad 

människor faktiskt gör. Under en observation använder forskaren sig själv som 

mätinstrument genom att titta, lyssna och registrera sina intryck, och resultatet blir ofta 

konkret och enkelt att förstå vilket ger ett stabilt underlag för fortsatt tolkning. Jag 

tyckte det var svårt att veta hur jag skulle transkribera och analysera materialet, det kan 

vara bra att ha detta klart för sig innan man börjar filma. Vilket även bekräftas av Stukát 

(2011) Nackdelen kan vara att ”det ofta är tidskrävande och kräver en noga uttänkt 

metodik” (s.56). Dock anser jag att det skulle varit intressant att komplettera 

observationerna med att intervjua läraren, och kanske till och med eleverna, för att få 

med deras uppfattningar och tankar kring problemlösningssituationerna. 

Jag valde att skriva transkriberingarna av videosekvenserna för hand, då detta sätt 

underlättade arbetet för mig. Hade jag valt att skriva transkriberingarna på datorn så 

hade det tagit längre tid eftersom att jag tittade på filmen via datorn. När jag 

transkriberar med penna och papper kan jag skriva med ena handen och styra datorn 

med den andra handen (pausa och spela upp filmen). Jag kan även skriva samtidigt som 

jag tittar och lyssnar på filmen. Det hade inte fungerat om jag hade skrivit med hjälp av 

datorn. Då hade jag varit tvungen att stänga ner filmen, byta fönster till ett skrivprogram 

för att sedan skriva det som jag såg och hörde. Hade jag haft tillgång till två datorer så 

hade transkriberingen med skrivits i ett Office-dokument, men jag föredrar att skriva för 

hand när det gäller transkriptioner då jag anser att det är ett gynnsamt arbetssätt. 

Att välja en kvalitativ metod var ett givet val eftersom att det jag skulle undersöka var 

interaktionen mellan lärare och elev, vilket inte går att mäta (kvantitativ metod). Den 

kvalitativa metoden kan ta fram hur något ska karaktäriseras (Larsson, 1994) vilket i 

högsta grad var relevant för den här studien. Kvalitativ data visar även hur något 

fungerar eller i vilka situationer ett visst fenomen förekommer (Ahrne & Svensson, 

2011) vilket också är relevant till den här studien, då interaktionen vid 

problemlösningssituationer i matematik med smart-board som artefakt skulle 

undersökas.  

En kritisk aspekt av studien kan vara att all empiri i flera fall visar samma resultat. Att 

empirin visar samma resultat tror jag kan bero på att läraren använder samma arbetssätt 

oavsett om han arbetar med smart-boarden eller inte. Kommunikationen och 

interaktionen som visas i min empiri skiljer sig alltså inte från hur det brukar vara/se ut i 

klassrummet. Med en annan urvalsgrupp eller med en större urvalsgrupp hade resultatet 

troligen sett annorlunda ut. Resultatet hade troligtvis även sett annorlunda ut ifall man 
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gjorde en likadan undersökning hos en lärare som har en medveten didaktiskt strategi 

när det gäller arbetet med smart-board. 

Skulle jag göra om samma studie, så hade jag sett till att ha mer inflytande i planeringen 

av lektionen, för att komma åt det som jag vill observera. I denna studie lade jag mig 

inte i lärarens planering och upplägg av lektionerna, vilket ledde till att utformningen av 

problemlösningssituationerna inte blev så som jag hade förväntat mig. Fangen (2005) 

menar att en deltagande observation har syftet att kunna beskriva vad människor säger 

och gör i miljöer som inte är skapade av forskaren. Om jag skulle vara delaktig i 

planeringen av upplägget av lektionerna så skulle situationerna till viss del vara skapade 

av mig som forskare. Men min delaktighet i planeringen är något jag anser inte skulle 

påverka eleverna, men möjligtvis läraren ifall det skulle röra sig om ett, för henne eller 

honom, nytt arbetssätt etc. 

En fråga jag har ställt mig är om resultatet hade varit annorlunda i fall empirin hade 

bestått av flera olika problemlösningssituationer. Men om fler sekvenser av den filmade 

empirin transkriberats och analyserats tror jag att resultatet hade varit likvärdigt, då 

lärarens arbetsmetod följer samma mönster generellt, det vill säga att lektionernas fokus 

ligger i att finna rätt svar oavsett vad det är för lektion, och oavsett om smart-boarden 

används eller inte. Att all empiri i den här studien innehåller problemlösningssituationer 

där eleverna ska fylla i rätt antal rutor beror på att det var de enda situationerna där 

eleverna tilläts att komma fram till smart-boarden. Hade jag varit delaktig i utformandet 

av undervisningssituationerna, som jag har nämnt ovan, så hade det varit givet att 

eleverna skulle komma fram till smart-boarden för att redovisa och delge sina tankar.  

Vid en observation blir personerna medvetet eller omedvetet påverkade, och i min 

undersökning har både eleverna och läraren påverkats av att jag filmade lektionerna. 

Vilket även Stukát (2011) och Kylén (2004) ger uttryck för; de menar att människor 

beter sig annorlunda och blir påverkade när de vet om att de ska bli observerade. Dock 

tror jag att denna påverkan släppte relativt snabbt, både läraren och eleverna ”glömde 

av” att bry sig om videokameran. Under första lektionen som filmades ville eleverna 

gärna vinka till kameran, några elever var lite fnissiga och en elev ville inte svara på 

frågan som läraren ställde. Detta skedde enbart de första minuterna av den första 

filmningen, och efter det var eleverna ”som vanligt”. Jag tror att det kan ha varit 

annorlunda ifall jag hade varit en okänd person för eleverna och läraren, men eftersom 

jag är bekant med klassen och har följt dem under en längre tid så blev filmningen ett 

relativt naturligt inslag i deras undervisningsmiljö. Vilket kan jämföras med Fangen 

(2003) som skriver; är forskaren en naturlig del av gruppen så blir forskarrollen 

nästintill obefintlig. 
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4.2 Resultatdiskussion 

Här presenteras utvalda delar av resultatet med kopplingar till tidigare litteratur och 

teoretiska utgångspunkter. Avsnittet är indelat i fyra olika underrubriker: Olika 

perspektiv av interaktion, didaktiska modeller vid arbetet med smart-board, lärande och 

eleven som initiativtagare till att använda smart-boarden. Avsnittet avslutas med en 

slutsats av studien. 

4.2.1 Olika perspektiv på interaktion 

Hade talutrymmet i interaktionen varit fritt så är det mycket möjligt att det hade 

förekommit en interaktion även mellan eleverna, vilket skulle kunnat bidra till 

diskussion och att eleverna hade getts möjlighet att bygga vidare på varandras tankar 

och idéer. I situationerna som filmades så var interaktionen stängd för de andra eleverna 

eftersom läraren bestämde att enbart eleven framme vid tavlan och läraren själv fick 

prata. I videofilmerna kunde man dock se att eleverna samtalade med varandra, under 

tiden som läraren och den utvalde eleven stod framför smart-boarden, vilket visar att en 

viss form av interaktion skedde även mellan eleverna. Dock var detta något som läraren 

inte tog till vara på. Säljö (2010) påpekar att det är vanligt i skolan att det är läraren som 

bestämmer över talutrymmet och att det beror på att i klassrummet råder en konkurrens 

om talutrymmet, alla kan inte prata samtidigt eller om vad de vill och därför måste 

samtalet i klassen styras. Vilket även Bergqvist (2001), Sahlström (2001) och 

Liljestrand (2001) håller med om. Liljestrand (2001) menar att en av lärarens största 

funktioner är att styra över samtalen. Han menar även att samtalsformen i klassrummet 

skapas i interaktion mellan lärare och elever och att denna samtalsform ses som ett 

normalt sätt att föra klassrumsdiskussioner på. Medan Bergqvist (2001) menar att det är 

traditionsenligt att läraren styr samtalet, ställer frågor och värderar elevernas svar.  

 

Det hade varit intressant om alla elever i klassen hade fått tillåtelse till att delta i 

interaktionen för att kunna hjälpa varandra men även för att kunna diskutera med 

varandra. En interaktion mellan flera elever behöver inte betyda att läraren inte blir 

delaktig, utan han eller hon har fortfarande en viktig roll som handledare under 

samtalet. Dock behöver läraren inte styra över samtalet utan kan överlåta diskussionen 

till eleverna men ändå vara delaktig genom att vara där och lyssna och hjälpa till att 

stötta om det skulle behövas. Gillen mfl. (2007) menar att den interaktiva tavlan är det 

första teknologiska verktyget ämnat för undervisning som är särskilt anpassat för 

helklass-interaktion. Men jag anser att för att en helklass-interaktion ska kunna ske 

krävs det att läraren vill och vågar släppa in flera elever i interaktionen. Selander och 

Kress (2010) menar att smart-boards ger läraren en central och samlande roll, och att 

lärarens uppgift i arbetet med smart-board blir att leda den kollektiva 

klassrumsaktiviteten. Alltså att läraren är fortfarande den som styr över interaktionen, 

men att interaktionen kan ske mellan flera eller alla elever. För en del lärare är inte 

interaktionen lika viktig som att kunna visa kursinnehållet med multimediala medel. 

Digregorio och Sobel-Lojeski (2009) menar att interaktionen bör finnas mellan lärare 

och elever, elever och elever men även mellan lärare och lärare. I deras studie ger 

lärarna uttryck för att en av de främsta fördelarna med en interaktiv tavla är att kunna 

stå framför klassen och samtidigt kunna interagera med det multimediala kursinnehållet. 

Många lärare dominerar lektionerna där den interaktiva tavlan används och de använder 

den för helklass diskussioner, och bjuder inte in eleverna till att interagera med smart-

boarden. 
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I en specifik sekvens, där flicka 1 är filmad, skedde interaktionen mestadels med- och 

genom smart-boarden, då hon kommunicerade till störst del med smart-boardens hjälp. I 

det fallet blev tavlan den medierande artefakten (Säljö, 2010), då flickan använde den 

för att agera i klassrummet. Vilket kan jämföras med Kjällanders (2011) åsikt; att det 

digitala mediet är en viktig deltagare i interaktionen och att eleverna fokuserar sin 

interaktion mot det digitala mediet. Jag tror att det kan vara positivt för de elever som 

tycker att det är jobbigt att prata inför klassen att istället få presentera sina 

tankar/funderingar/idéer via smart-boarden och använda den som ett 

kommunikationsverktyg, eller som Kjällander beskriver, en deltagare i interaktionen. 

Detta kanske kan vara ett förslag på ett arbetssätt för de barnen som är blyga eller tycker 

det är jobbigt att prata inför klassen.  

4.2.2 Didaktiska modeller vid arbetet med smart-board. 

Att använda en smart-board utan att känna till dess funktioner och 

användningsområden, blir likvärdigt med att använda en traditionell whiteboard. 

Digregorio och Sobel-Lojeski (2009) menar att det behövs en pedagogisk ändring, från 

det didaktiska till det interaktiva, för att den interaktiva tavlan på bästa sätt ska fylla sin 

funktion. Om lärare är omedvetna om den interaktiva tavlans funktioner och hur de är 

länkade till en interaktiv pedagogik så blir den inte något mer än ett teknologiskt 

läromedel. Jag tror att det är viktigt som lärare att ordentligt sätta sig in i smart-boardens 

program och funktioner innan den ska användas i undervisningen. Lärare som använder 

smart-board borde sträva efter att hamna i steg tre på Digregorios och Sobel-Lojeskis 

(2009) graderingsschema det vill säga enhanced interactivity. Där läraren integrerar den 

interaktiva tavlan och utnyttjar tavlans kapacitet på bästa möjliga sätt, vilket bidrar till 

störst inflytande på undervisning och lärande. Ett förslag till att introducera smart-

boarden i klassrummet skulle kunna vara att utforska den tillsammans med eleverna, 

alltså att läraren och eleverna prövar sig fram i användandet av funktioner och program. 

Men jag tror att det krävs att man som lärare är trygg och säker i sin yrkesroll för att 

våga testa det förslaget. 

Läraren i den här studien valde att inte använda särskilt många av smart-boardens 

funktioner, problemlösningarna hade kunnat genomföras på en vanlig whiteboard tavla.  

I klassrummet där jag har filmat lektionerna fanns både en smart-board och en 

whiteboard, och läraren använder sig mestadels utav whiteboarden. Momenten under 

dessa problemlösningssituationer hade kunnat genomföras med hjälp av en vanlig 

skrivtavla, en whiteboard. Det hade förmodligen tagit något längre tid att rita upp 

rutsystemet för hand och färglägga alla rutor för hand istället för att ”klicka” i färg i 

rutorna som eleverna kunde göra på smart-boarden.  Rutsystemet hade läraren i förväg 

ritat upp, och med smart-boarden försvann inte rutmönstret när färgen raderades (mellan 

de olika eleverna eller när eleverna gjorde fel/ville ändra). På whiteboarden hade även 

rutorna raderats när det ifyllda hade suddats ut. Med hjälp av smart-boarden kunde ett 

rutsystem med exakt lika stora rutor och raka kanter skapas, vilket ger en tydligare bild. 

Är läraren riktigt noggrann och ritar med linjal på whiteboarden kan raka linjer skapas, 

och rutorna hade kunnat bli ungefär lika stora, men alla som har skrivit på en 

whiteboard vet hur svårt det är att hålla linjalen mot tavlan samtidigt som man ska 

rita/dra streck med tuschpennan! Pennan och linjalen glider medvetet eller omedvetet 

och till slut är strecken inte raka i alla fall trots en ihärdig insats. Just i det här fallet 

användes inte smart-boarden till sin fulla rätt, även om den här övningen kunde 

genomföras enklare med hjälp av smart-boarden.  
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Digregorio och Sobel-Lojeski (2009) anser att det är vanligt att den digitala tavlan ofta 

används som en ersättare för whiteboarden, och att den interaktiva tavlans funktioner 

inte används, utan användandet blir likvärdigt med att använda en dator och en 

projektor. De menar för att den digitala tavlan ska kunna användas på det mest 

funktionella sättet så krävs en ändring i pedagogiken. Om lärare är omedvetna om den 

interaktiva tavlans funktioner och hur de är länkade till en interaktiv pedagogik så blir 

den inte något mer än ett teknologiskt läromedel. Men de anser även att det är viktigt att 

det finns tillgång till en whiteboard i de klassrum där det finns smart-boards för ofta 

behöver läraren den vanliga tavlan som ett komplement till den interaktiva tavlan under 

sina lektioner, speciellt när det gäller information som behöver stå skriven under hela 

passet/lektionen. Whiteboarden kan även ses som en backup ifall det skulle vara 

tekniska problem med den interaktiva tavlan. Utifrån detta kan förstås att det behövs 

kunskap om smart-boarden samt en väl planerad didaktik för att kunna använda de 

funktioner och den kapacitet som smart-boarden faktiskt har. Målet med att använda 

digitala artefakter i undervisningen borde vara att integrera artefakten till lika stor del 

som ämnesinnehåll och metodik i undervisningssituationerna. Men även att smart-

boarden används kontinuerligt och blir en naturlig del av lärares och elevers skolvardag.  

 

4.2.3 Elevernas möjligheter till lärande 

Eleverna har i de observerade situationerna lärt sig att hitta strategier att använda för att 

se rätt antal rutor och kunna fylla i dem. Detta kan även ses som en grund för 

kommande räkning med multiplikation där man ska räkna ut exempelvis basen gånger 

höjden. Dock är det en grundtanke som eleverna inte är medvetna om, men kanske kan 

de göra en koppling till den här uppgiften den dagen de ska börja arbeta med 

exempelvis areor. 

Kunskap lever först i samspel mellan människor och blir sedan en del av den 

enskilde individen och hans eller hennes tänkande/handlande. Och sedan 

kommer den tillbaka i nya kommunikativa sammanhang… (Säljö, 2010, s.9). 

Eleven lärde sig dessa strategier i interaktion med läraren och smart-boarden och har nu 

dessa kunskaper i sitt tänkande som de senare kan plocka fram i andra sammanhang. 

Läraren har i de olika processerna hjälpt eleverna fram till rätt svar, dock är det svårt att 

urskilja om det är genom lotsning eller stöttning.  Läraren har ställt frågor till eleven för 

att föra den mot rätt svar, vilket kännetecknas av lotsningen. Men å andra sidan har en 

interaktion skett som har lett eleven framåt, vilket är vad stöttningen innefattar. Jag 

anser att det har förekommit en viss del av stöttning och en viss del av lotsning. Även 

Carlgren (2010) menar att det kan vara svårt att skilja mellan stöttning och lotsning och 

väljer då att använda begreppet alludering som är ett slags mellanting. Hon menar att 

alludering innebär att fånga samspelet med det outtalade, det vill säga det som inte är 

sagt, det tysta, det intuitiva och det formulerade. Att bekräfta en alludering betyder 

alltså ”att något antytt görs synligt - det expliceras och bekräftas av den som antytt” 

(s.211). I lärarens arbetssätt finns drag av behaviorism då han så snart eleverna har gjort 

rätt bekräftar detta med ett: bra! Det vill säga han ger beröm när eleven har gjort rätt för 

att uppmuntra det som är positivt, som i de här situationerna är den rätta lösningen. 

Interaktionernas fokus i alla transkriberade sekvenser är att hitta rätt svar eller rätt 

lösning av problemet, här skulle man som pedagog kunna utmana sig själv och släppa 

fokus på rätt svar och istället uppmuntra till en diskussion mellan eleverna och kanske 

även redovisa flera lösningar, oavsett om de är rätt eller fel. 
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4.2.4 Eleverna som initiativtagare till att använda smart-boarden 

Läraren valde att presentera problemet på smart-boarden, men det var inte en 

självklarhet att eleverna skulle komma fram till smart-boarden för att redovisa sina 

lösningar. Alla elever frågade läraren om lov att få komma fram till smart-boarden 

genom att ställa frågan: får jag komma fram och visa? Jag anser att det borde vara 

självklart för eleverna att få gå fram till smart-boarden för att redovisa sina lösningar. 

Dock vet jag utifrån tidigare möten med den här klassen att det inte är vanligt 

förekommande att eleverna får gå fram till smart-boarden eller whiteboarden. Utan 

eleverna ska sitta vid sina bänkar och läraren har sitt ”egna” utrymme framför tavlorna 

och framför eleverna. Orsaken till detta kan bero på att läraren känner sig trygg i denna 

form av undervisning (som jag anser vara något konservativ) och därför inte vill släppa 

fram eleverna. Även Digregorio och Sobel-Lojeski (2009) har uppmärksammat att 

lärarna inte bjuder in eleverna till att interagera med smart-boarden, utan att lärarna 

istället dominerar de lektioner där smart-boarden används.  

 

4.3 Slutsats: enkelriktad kommunikation och lärarstyrd interaktion 

samt smart-boarden som artefakt för det rätta svarets pedagogik 

 

Jag anser att undersökningen har gett svar på studiens syfte och frågeställningar. 

Interaktionen mellan lärare och elever har noggrant analyserats och empirin har visat att 

interaktionens karakteristik är enkelriktad och lärarstyrd samt att interaktionens fokus 

ligger i att finna rätt svar/rätt lösning på problemet. Lärandet som möjliggörs är att finna 

strategier för att på ett enkelt sätt kunna färglägga rätt antal rutor, och lärandet som sker 

är att eleverna genom stöttning och lotsning kommer fram till lämpliga strategier för att 

lösa det aktuella problemet. Att färglägga rutorna i rutsystemet kan även vara en grund 

till kommande multiplikationsberäkningar av fyrhörningars areor. En intressant aspekt 

av resultatet är att alla elever frågar läraren om lov för att få komma fram till smart-

boarden. Det är något jag anser borde vara en självklar handling när undervisningen 

innefattar problemlösning med smart-board som den medierande artefakten. En annan 

intressant aspekt av resultatet är lärarens fokus på rätt svar. Eftersom 

undervisningssituationen handlar om problemlösning i matematik så kan jag tycka att 

fokus borde vara på olika idéer av fungerande strategier och olika sätt att tänka. En 

felaktig lösning behöver inte i detta sammanhang vara fel utan kan faktiskt innehålla 

flera bra idéer. 
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5 Avslutning 
Studiens resultat väcker en nyfikenhet för hur digitala artefakter egentligen används i 

skolan. Detta är ett aktuellt ämne då skolans styrdokument kräver att skolorna ska arbeta 

aktivt med IKT, men även för att digital kompetens klassas som en nyckelfaktor för ett 

livslångt lärande (Europeiska gemenskapernas kommission 2007). I grundskolans 

läroplan, Lgr 11, står det att skolan ska bidra till att främja en livslång lust att lära 

(Skolverket, 2011). Jag anser att lärare behöver ha med tanken om att främja ett 

livslångt lärande i alla situationer.  Att arbeta aktivt med IKT är ett steg i den riktningen, 

eftersom att digital kompetens klassas som en nyckelfaktor för det livslånga lärandet. 

Dock behövs det medvetna strategier hos lärare för att integrera IKT i undervisningen 

på ett gynnsamt sätt. 

I forskningen råder en övervägande positiv inställning till smart-boards och andra 

digitala artefakter, även om vissa kritiska aspekter tas fram. Bland annat talas det om att 

det saknas kunskap om smart-boardens funktioner hos lärare, och används inte smart-

boardens funktioner så kan man lika gärna använda en traditionell whiteboard och en 

projektor (Digregorio & Sobel-Lojeski 2009). Samt att det krävs en ändrad pedagogik 

för att på bästa sätt kunna integrera smart-boarden i undervisningen. 

En fortsatt studie med samma material skulle kunna vara att låta den filmade läraren 

vara delaktig i analysarbetet och att han eller hon får resonera om sina didaktiska val 

som finns och inte finns att urskilja i filmen. Vilket kan leda till en utveckling av den 

observerade lärarens didaktik. Ett annat alternativ till en fortsatt studie skulle kunna 

vara att samtala med läraren innan observationerna görs för att höra hans/hennes 

resonemang om hur han/hon använder tavlan, för att sedan i analysen få fram hur och 

vad den faktiska användningen av tavlan var. De fortsatta studierna skulle då kunna 

fungera som exempel, för andra lärare, hur man kan arbeta med smart-board och ge 

exempel på en fungerande didaktisk strategi. 

Efter att ha genomfört studien har jag fått en större medvetenhet om att det kan vara 

komplext att införa smart-board i undervisningen då det krävs kunskaper om smart-

boarden och dess funktioner för att kunna använda den på ett fungerande och medvetet 

sätt. Studiens pedagogiska implikationer är att smart-boarden används men att det råder 

en osäkerhet i hur man ska använda den. Det vill säga det behövs mer lärdom om hur 

smart-boarden kan användas och hur de interaktiva funktionerna fungerar. Denna 

kunskap kan lärare få genom kurser eller fortbildningar där smart-boardens funktioner 

demonstreras. 
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Bilaga 1 
Information om godkännande av filmning som skickades ut till föräldrarna. 

Hej! 

Jag heter Lina Johansson och gör min VFU (praktik) i 2B, jag läser sista terminen på 

lärarprogrammet på Högskolan i Skövde. Under våren skriver jag mitt examensarbete 

som handlar om att studera interaktion/samspel och kommunikation med Smart-board 

som verktyg i matematikundervisningen. Därför skulle jag behöva filma några 

matematiklektioner som sedan ska analyseras och diskuteras i mitt examensarbete. 

Filmerna kommer att ses av mig, min handledare på högskolan och av läraren. När 

arbetet är färdigskrivet kommer alla filmer raderas och de kommer inte finnas sparade 

någonstans. Eleverna kommer inte nämnas med namn eller vilken skola och klass de 

tillhör i mitt arbete. Alla som är delaktiga i videoobservationerna kommer alltså att vara 

anonyma. 

Fyll i talongen nedan, där du godkänner om ditt barn får bli filmad eller inte. Lämna 

talongen i skolan senast fredag den 8 mars. 

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till mig via mail eller telefon. 

xxxxx@student.his.se 

eller 073x-xxxxxx 

Med vänlig hälsning 

Lina Johansson 

 

⃝  Jag godkänner att mitt barn blir filmad under några matematiklektioner. 

⃝  Jag godkänner inte att mitt barn blir filmat. 

Barnets namn: 

________________________________________________________________ 

Vårdnadshavares 

underskrift:_____________________________________________________ 
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