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1 Sammanfattning 
I detta arbete belyser jag den interaktiva tavlans användningsområde i två svenska skolor, 
samt beskriver hur den används i andra länder som exempelvis Storbritannien. Syftet var 
även att undersöka på vilka punkter den skiljde sig från en vanlig whiteboard och även 
vilka problem som kunde uppstå vid användningen av den interaktiva tavlan i 
undervisningen. Undersökningen i de svenska skolorna genomfördes i form av en intervju 
med sex lärare som alla använde den interaktiva tavlan i sin undervisning. Kontakten med 
lärarna inleddes via brevväxling per e-post och avslutades med en telefonintervju. 
Resultatet visar att den interaktiva tavlan främst användes till att visa bilder och 
animationer som ett komplement till skolans traditionella whiteboard eftersom den 
interaktiva tavlan kändes för onaturlig att skriva på. Alla lärare i undersökningen 
betonade dock att den interaktiva tavlan fått ett positivt mottagande av eleverna, där 
interaktiviteten och användningen av bilder och ljud som tillfördes till undervisningen 
sågs som den största styrkan tillsammans med möjligheten att kunna stå framför klassen 
och styra datorn. Hälften av lärarna påpekade att de svårigheter som uppstått med den 
interaktiva tavlan lätt kan härledas till deras bristande teknikkunskaper. De anser därför 
att en utbildningskurs för att utvidga kunskaperna om tavlans funktioner är nödvändig, 
samt tillgången till teknisk support ifall utrustningen skulle drabbas av problem. Detta 
anser jag vara den största begränsningen med den interaktiva tavlan, de problem som 
eventuellt kan uppstå måste kunna avhjälpas för att tavlan skall kunna användas 
obehindrat i undervisningen.  
 
Sökord: IT i undervisningen, interaktiva tavlor, IT och lärande, whiteboard, forskning om 
den interaktiva tavlan. 
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3 Inledning 
Våren 2002 besökte jag en engelsk skola i Leeds och insåg snabbt möjligheterna med 

Interaktiva Medier och Lärande (IML) i klassrummet. Skolan hade fått ett EU-bidrag som gav 

dem möjligheten att köpa in en mängd datorer och ett antal s.k. interaktiva tavlor. Det är just 

dessa tavlor som inspirerade mig och jag insåg de stora möjligheterna som öppnade sig i 

klassrummet. Jag kan som exempel berätta om när vi skulle presentera oss för den engelska 

klassen, vi hade aldrig sett en interaktiv tavla förut men vi lärde oss snabbt dess funktioner 

och använde den i vår presentation. Vi berättade att vi kom från en stad i Sverige som hette 

Skellefteå, eleverna visste var Sverige låg men hade inte en aning om vad Skellefteå var för 

slags stad. Några knapptryckningar senare så hade vi med hjälp av Internet och den 

interaktiva tavlan visat var i Sverige staden låg och även visat en mängd stadsbilder. 

Elevernas nyfikenhet hade väckts och de hade fått svar på sina frågor.  

Enkelheten och de stora utforskningsmöjligheterna inspirerade mig att börja använda IML och 

intresset för den interaktiva tavlan hade väckts. Läraren kan även spara sina lektioner och dela 

med sig dessa med andra lärare runtom i landet eller till andra länder. Klassen kan starta ett 

samarbete med utländska skolor och via den interaktiva tavlan interagera med dessa.  

Användningsområdena är obegränsade vilket inspirerade mig att skriva om den i mitt 

examensarbete.  

 

Den interaktiva tavlan är en stor bildskärm som är uppkopplad till en dator som i sin tur är 

ansluten till Internet. Tavlan är pekkänslig, fingrarna ersätter med andra ord datorns mus. Man 

kan även använda den som en vanlig tavla. Det finns fyra pennor som sitter i tavlan, när man 

tar upp en penna som sitter i exempelvis det röda facket skickar tavlan en signal till datorn 

som aktiverar den röda färgen i ritprogrammet och läraren kan börja skriva som på en vanlig 

tavla.1 Tavlan används vanligtvis av läraren under sina föreläsningar men kan med fördel 

också användas av eleverna vid redovisningar osv. Det skulle därför vara intressant att 

undersöka om eleverna tycker det känns mer spännande om de får använda sig av interaktiva 

hjälpmedel under sin skolgång och om den interaktiva tavlan stimulerar elevernas motivation 

när man använder sig av PBL-metoden eller andra undervisningsformer. Det forskas i ämnet 

om den interaktiva tavlan bidrar till en ökad motivation till att lära och det man fokuserar på 

                                                
1 http://www.kollegiet.com/default.asp/pid=142449/typ=87/docID=152776/PreviousPid=142449/skola.htm  
[2005-05-30] 
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är om dessa hjälpmedel stimulerar elevernas inlärning och informationssökande samt om det 

underlättar för elever med läs och skrivsvårigheter.2  

 

Efter syftes och metod delen redogör jag i kapitel 6 till och med 8 för hur tekniken fungerar, 

hur den interaktiva tavlan används i Storbritannien, tidigare forskning om IT i undervisningen 

och den interaktiva tavlan samt vilka problem som kan uppstå med den interaktiva tavlan.  

4 Syfte 
Syftet med detta arbete är att belysa den interaktiva tavlan som arbetsredskap och beskriva 

dess användningsområde i en fallstudie i två skolor, samt undersöka dess brister/styrkor och 

negativa/positiva egenskaper. För att uppnå detta ämnar jag besvara följande frågor: 

 

• Hur används den interaktiva tavlan i två svenska skolor och på vilka punkter skiljer 

den sig från traditionell undervisning med statisk information?  

• Finns det några för- och nackdelar gentemot traditionell klassrumstavla som lärare och 

elever i de undersökta fallen upptäckt, vilka problem kan uppstå vid användningen av 

den interaktiva tavlan, kan dessa i så fall försvåra det dagliga arbetet i klassrummet?  

• Hur används den interaktiva tavlan i Storbritannien och vilka lärdomar har man gjort 

där? 

 

5 Metod 
Jag har valt att använda mig utav en kvalitativ metod. Med kvalitativ metod menas att man 

går på djupet och söker bakomliggande orsaker till de problemställningar man vill undersöka. 

Man försöker att se problemen i sin helhet och söker gemensamma mönster och 

karaktärsdrag. Kvalitativa undersökningar är inriktade mot mer svårkvantifierbara data såsom 

attityder, värderingar och föreställningar, så kallade mjukdata3. Den kvalitativa metoden är 

flexibel och föränderlig. En kvalitativ metod används när man vill ha insikt om det 

grundläggande eller särpräglade i en viss miljö, för att se om något konkret har utvecklats 

under en längre tid. Kvalitativa metoder beskriver ”det som finns” framför ”hur ofta det 

finns”.4 

                                                
2 http://www.edcompass.com/ec/en-
US/Learning+Resources/Research+Reports/Interactive+Whiteboards/Research+community+reports.htm  
[2005-05-30] 
3 Repstad, P. (1993) Närhet och distans 
4 Repstad, P. (1993) Närhet och distans, s.14 
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Eftersom jag vill undersöka den interaktiva tavlans användningsområde så har jag följaktligen 

valt en kvalitativ forskningsmetod i form av en telefonintervju som föregicks av en inledande 

skriftlig brevväxling. En viktig orsak till valet av kvalitativ intervju som metod är möjligheten 

till tvåvägskommunikation genom att respondenten kan ges följdfrågor vid intressanta svar. 

Dessa framkommer inte i lika stor utsträckning vid användandet av exempelvis en 

enkätundersökning. Intervjun grundar sig på en telefonintervju med 6 lärare som alla är 

frekventa användare av den interaktiva tavlan. De är baserade på två skolor, en gymnasieskola 

och en högstadieskola. Skolorna finns i varsin mellanstor stad i södra Sverige. Samtalen har 

spelats in och sedan transkriberats på dator. Intervjufrågorna är fyra till antalet och grundar 

sig på de problemformuleringar jag nedtecknat i studiens syfte. Dessa frågor skickades via e-

post till intervjudeltagarna och efter de besvarats formulerades ytterligare ett antal följdfrågor 

som sedan användes i telefonintervjun. Antalet följdfrågor varierar i antal och i form, 

beroende på hur utförligt de intervjuade svarat på de ursprungliga intervjufrågorna som 

skickades via e-post samt på vad de svarade. De undersökta skolorna har använt den 

interaktiva tavlan i fem respektive sex månader. 

 

6 Litteraturgenomgång/bakgrund 

6.1 Hur fungerar tekniken? 
Det finns ett antal interaktiva tavlor på marknaden som alla har olika krav på kompletterande 

utrustning. Dessa är uppdelade i två huvudgrupper, frontprojicerade och bakprojicerade 

tavlor, dessa finns även i plant utförande som till exempel plasma skärmen. De bakprojicerade 

tavlorna har en projektor som sitter inbyggd bakom tavlan, dessa tavlor är vanligtvis större, 

vilket gör dom mindre mobila och dyrare än den frontprojicerade och används därför sällan i 

skolmiljö. Den frontprojicerade tavlan är platt och får sin bild av en projektor som är placerad 

i taket eller på en vagn, detta gör själva tavlan mindre utrymmeskrävande och lättare att flytta 

till andra klassrum, den är också billigare. 
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Frontprojicerad tavla5 

 

Bakprojicerad tavla6 

 

De fall jag valt att studera har använt frontprojicerade tavlor, dessa lämpar sig speciellt bra i 

skolan eftersom de lätt kan flyttas och den kompletterande utrustning som krävs finns 

vanligtvis redan i skolmiljön, projektor och en dator med Internetanslutning. Informationen på 

datorn visas på den interaktiva tavlan med hjälp av projektorn, tavlan är i sin tur pekkänslig så 

fingret ersätter med andra ord datorns mus. Du kan kontrollera program, navigera på Internet, 

skriva med pennor eller ett interaktivt tangentbord. Storleken på tavlan varierar, men typiska 

dimensioner är: 47, 60 och 72 tum. Tavlan ansluts till datorn via en seriell eller USB kabel 

och får också sin ström från denna. Den medföljande mjukvaran gör så att tavlan startar 

samtidigt som datorn och är redo att användas när operativsystemet laddats. 

Tavlan fungerar med Windows, Macintosh och även med vissa Linux operativsystem, datorn 

måste dock vara kompatibel med en seriell eller USB anslutning.  

 

Den interaktiva tavlans skärm består av två lager som är åtskiljda av ett luftlager, när man 

trycker på tavlans yta så får dessa lager kontakt, den registrerar då koordinaterna i kontaktytan 

och skickar informationen till datorn som sedan utför själva rörelsen. Man behöver med andra 

ord ingen mus för att använda tavlan utan man använder fingret eller de medföljande 

pennorna. Dessa pennor är fyra till antalet och är placerade på tavlans framsida. När man tar 

                                                
5 http://www2.smarttech.com [2005-05-30] 
6 http://www2.smarttech.com [2005-05-30] 
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upp en penna så registreras detta av optiska sensorer som sedan skickar en signal till datorn. 

Datorn aktiverar i sin tur färgen som pennan representerar och nästa kontakt med tavlan 

kommer att vara i den valda färgen du valt att skriva med. Samma teknik aktiveras när man 

använder sig utav sudden som också ligger i ett speciellt fack placerad på tavlans framsida, 

datorn aktiverar funktionen så man kan sudda det man skrivit.  

 

Källa: http://www2.smarttech.com 

  

 

6.2 Hur används den interaktiva tavlan i Storbritannien och vilka 
lärdomar har man gjort där? 

I Storbritannien har fokus sedan några år legat på IT användningen i undervisningen. National 

Grid for Learning (NGfL) är ett centralt taget initiativ av regeringen i syfte att utöka IT-

användningen och förnya skolornas utrustning samt skapa nya undervisnings- och 

inlärningsmetoder. I november 1999 introducerades NGfL portalen för att hjälpa lärare och 

utbildningssökande att dra nytta av IT. Portalen finns i England, Nordirland och Wales och 
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drivs av British Educational Communications and Technology Agency (Becta)7, ett 

regeringskontor som ansvarar för IT-användningen i undervisningen. Portalen finns även i 

Skottland där den drivs av Learning and Teaching Scotland8. År 2002 publicerade regeringen 

ett dokument som kallades för Transforming the way we learn. A vision of the future of ICT in 

schools, en vision som behandlar den framtida IT-användningen i skolan i England, Wales 

och Nordirland.  

De största nationella satsningarna i Storbritannien under senare år har varit de två portalerna 

NGfL och National Grid for Learning Scotland, dessa Internet-portaler är nationella ingångar 

till IT-resurser i undervisningssammanhang. De innehåller en mängd kvalitetssäkrad 

information och innehåll för undervisningen. NGfL försöker samla utbildningssektorn, 

industrin och kommuner i en vision som fokuserar på tre nyckelområden9: 

• Att stimulera utvecklingen av on-line och off-line digitalt innehåll av hög kvalitet, som 

är relevant för utbildningssystemet i Storbritannien. 

• Att säkerställa, att skolor och andra utbildningsinstitutioner har utrustning och resurser 

för att kunna nå och använda dessa resurser effektivt. 

• Att erbjuda lärarna adekvata träningsmöjligheter så att de förmår införliva 

användningen av IT och resurser i deras undervisning. 

 

Regeringen investerade 65710 miljoner pund under en fyraårsperiod mellan 1998-2002 för att 

skolorna skulle kunna köpa in ny teknik till sin undervisning. Det investerades ytterligare 710 

miljoner pund mellan 2002-2004 och drygt 155 miljoner till diverse centrala projekt. Det 

investerades med andra ord drygt 1,5 miljarder pund under en 6-års period.  

 

År 2001 startades Curriculum Online11, ett program som grundades av regeringen som också 

investerade 50 miljoner pund, dess främsta roll är att bidra med resurser i form av multimedia 

läromedel som är speciellt framtaget utifrån läroplanen. Deras uppdrag är att förändra lärandet 

i skolorna genom att förbättra tillgången till IT och multimedia läromedel för alla elever. För 

att lyckas med detta har regeringen åsidosatt 100 miljoner pund varje år med start år 2003, 

                                                
7 http://www.becta.org.uk [2005-05-13] 
8 http://www.ltscotland.com [2005-05-13] 
9 http://www.itps.se/pdf/IT_skolan.pdf , s. 58 [2005-05-13] 
10 http://www.ngfl.gov.uk/about_ngfl/background.jsp?sec=39&cat=99&clear=y [2005-06-03] 
11 http://www.curriculumonline.gov.uk/Default.htm [2005-05-13] 
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pengarna kommer i form av eLCs12 (electronic learning credits). Pengarna är i elektronisk 

form och kan endast användas på Curriculum Onlines hemsida. 

Varje skola får en viss summa tilldelad som endast fungerar till att köpa in multimedia 

läromedel som t.ex. CD skivor med ett undervisningsmaterial baserat på läroplanen, pengarna 

kan inte användas till att köpa in hårdvara som datorer. De skolor som berörs av detta bidrag 

är endast statliga och innefattar förskolan upp till och med högstadiet.  

 

Nästa steg i NGfLs strategi går under namnet ”ICT in Schools programme” och har som 

främsta mål att hjälpa alla barn att behärska IT och även att hjälpa skolorna men sin IT-

undervisning. Programmet har fyra delar som tillsammans ska bidra till att målet uppnås13: 

• Infrastruktur och bredbandsutveckling 

• IT i praxis, tillgång till lärarutbildning 

• Innehållsutveckling och distribution 

• Forskning 

Det stora projektet som pågår just nu heter ”Fulfilling the Potential” och lägger främst sin 

fokus mot pedagogiken och övergripande skolutveckling än som tidigare på infrastruktur och 

IT-utbildning. Man vill att eleverna skall få större möjligheter till anpassade studier. ”IT ger 

nya förutsättningar för att anpassa formerna för utbildning och att den äger rum vid de 

tillfällen som passar individen bäst. Det är den typen av potential som avses att realiseras” 14.  

Programmet har för åren 2005-2006 en sammanlagd budget på 9 miljarder SEK.  

 

Storbritannien har alltså genomfört en stor satsning på att förnya skolan och anpassa den till 

det nya informationssamhället. Detta är ett arbete som fortfarande pågår och förklarar hur 

skolorna England har kunnat köpa in så mycket elektronisk utrustning på senare år. Det ger 

också en förklaring till varför de använder interaktiva tavlor i större utsträckning än Sverige. 

De engelska skolorna använder sina tilldelade elektroniska pengar (eLCs) och köper in 

multimediala läromedel anpassade till läroplanen som de sedan använder till sina interaktiva 

tavlor i undervisningen.  

 

Under 1990-talet togs flera stora initiativ till att utveckla IT-användningen för Sveriges 

skolor. Skoldatanätet, IT i Skolan (ITiS) och det Europeiska skoldatanätet är båda exempel på 
                                                
12 http://www.curriculumonline.gov.uk/AboutELCs/WhatareeLCs.htm  [2005-05-13] 
13 http://www.teachernet.gov.uk/wholeschool/ictis/   [2005-05-13] 
14 http://www.kollegiet.com/documents/pdf/IT_relaterade_satsningar_i_fem__europeiska_lander.pdf , s.21 
[2005-05-13] 
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detta. Dessa insatser gjordes på kommunal och regional nivå vilket utmynnade i det så kallade 

skolutvecklingsprojektet som medförde att IT-kunnandet inom lärarkåren förbättrades. Dessa 

satsningar medförde att fokus alltmer riktades mot den pedagogiska utvecklingen i skolan 

istället för att köpa in en mängd utrustning som ingen kunde använda.  

1999-2002 genomfördes ITiS-satsningen15 vilket kom att bli den största statliga satsningen på 

området. ITiS-satsningen innebar att 70 000 lärare skulle genomföra en kompetensutveckling 

där varje lärare fick varsin dator som personligt verktyg i sitt arbete. 1200 handledare och 

3500 skolledare fick en längre utbildning inom området och ett statligt bidrag skulle förbättra 

skolornas Internet-anslutningar och ge alla lärare och elever varsin e-post adress.  

Regeringen satsade 1,7 miljarder kronor till projektet, av dessa gick 600 miljoner till 

kommunernas infrastrukturbidrag. Kostnaden för inköp av datorer till lärarna uppgick till 800 

miljoner kronor och kostnaden för själva kompetensutvecklingen beräknades till 300 miljoner 

kronor.  

 

7 Tidigare forskning 

7.1 IT i undervisningen 
Seymour Papert16, professor vid MIT, har samarbetat en lång tid med Jean Piaget och blev 

under den tiden intresserad av hur tekniken kan hjälpa barn och ungdomar att lära sig. Paperts 

syn på lärarrollen har speglats av ett afrikanskt ordspråk, ”Om en man är hungrig kan du ge 

honom en fisk, men det är bättre att ge honom ett fiskespö och lära honom att fiska”17. 

Han anser att skolan har varit och är fortfarande en reproducerande institution. Han jämför 

den med bilindustrins löpande band, vid 10 års ålder ska man ha lärt sig det här och vid 15 års 

ålder det här, liksom bilen som får nya delar fastskruvade vid olika arbetsstationer längs med 

bandet. I mitten av 1980-talet började en negativ trend sprida sig, datoranvändningen i skolan 

utvecklades från att genomsyra alla skolans ämnen till att bli ett enskilt ämne och förpassades 

till ett datorrum där endast datorkunskap lärdes ut av en specialutbildad datalärare.  

Nu har dock trenden brutits och han anser att datorns intåg i skolan har givit läraren ett större 

kreativt utrymme där denne själv kan välja hur arbetet skall fortlöpa, vilka metoder som skall 

användas och i vilken form det sedan skall presenteras för klassen. I takt med att fler och fler 

elever får tillgång till en dator i hemmet så tror han att deras krav på en förändrad 

                                                
15 http://www.kollegiet.com/documents/pdf/e-larande_som_utmaning.pdf , s.136 [2005-05-13] 
16 http://www.papert.org/  [2005-05-13] 
17 Papert S., (1995), Hur gör giraffen när den sover? 
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undervisning kommer att öka. Vidare så anser Papert att en del av lärandet är att mottaga 

information, någon står längst fram i klassrummet och informerar. Men information är bara en 

del av lärandet, den andra delen är kreativiteten, att konstruera saker, att omvandla teorin till 

praktik. För tillfället anser Papert att informationsförmedlingen dominerar skolundervisningen 

och att kreativiteten och konstruktivismen faller i skymundan, vilket Papert finner vara 

drivkraften till allt lärande18. 

Här menar han att datorn spelar en viktig roll, om den används på rätt sätt skänker det eleven 

en chans att reflektera över vad han/hon gör. Med hjälp av speciellt framtagna program kan 

eleven med hjälp av bilder och ljud lättare förstå istället för att bara får informationen från ett 

papper19.  

 

Anders Jakobsson, Lunds Universitet forskar om elevers kunskapsutveckling och menar att 

datorer i undervisningen inte hjälper alla elever. ”Datorer förändrar kanske sätten att 

undervisa - men inte automatiskt elevernas sätt att ta till sig kunskap”20. Han har skrivit om 

det bristande intresset för naturvetenskap i skolan och menar att lösningen till problemet inte 

är datorer och roliga program, utan att sätta in undervisningen i ett sammanhang som eleverna 

kan identifiera sig med och argumentera för eller emot. Han skriver om ett exempel där en 

flicka inte alls intresserar sig för växthuseffekten till dess hon ställde sig frågan: ”Varför tar vi 

människor oss rätten att utrota andra djurarter?”. Flickan hade hittat sin utgångspunkt som 

hon intresserade sig för och satte igång med ämnet.  

Vidare anser han att det är av stor vikt att utforska hur eleverna lär sig i en 

undervisningssituation. Han genomförde en undersökning där hans undersökningsgrupp 

bestod av 20 stycken elever som hade till uppgift att med hjälp av datorn gruppvis söka 

information om problemen med växthuseffekten.  Han listar fem stycken olika ”lärattityder” 

hos eleven21:  

• Meningsskaparen vill sätta undervisningens innehåll i ett för sig själv och sin värld 

meningsfullt sammanhang. Meningsskaparen arbetar gärna ihop med andra och är 

vanligtvis en flicka.  

                                                
18 http://www.connectedfamily.com/main_alt.html [2005-05-13] 
19 http://www.connectedfamily.com/main_alt.html [2005-05-13] 
20 http://awen.bit.mah.se:8080/dspace/bitstream/123456789/1013/1/ANDERS3.pdf [2005-05-13] 
21 http://awen.bit.mah.se:8080/dspace/bitstream/123456789/1013/1/ANDERS3.pdf , s.192 [2005-05-13] 



Johan Stenman 
 

 12 

• Kunskapsbyggaren är oftast pojke, mer individualist och ökar självständigt sin 

förståelse. Han bygger modeller och försöker få en struktur på sitt eget lärande. Han är 

relativt ointresserad av att arbeta med andra. 

• För Etikern är det nödvändigt att kunskaper om naturvetenskap innehåller diskussioner 

om värderingsfrågor och att man gör etiska ställningstaganden. Hon, för det är ofta en 

flicka, arbetar gärna med andra. 

• Reproducenten reproducerar källorna men skaffar sig ingen egen djupare förståelse 

och har svårt att se hur frågeställningar hör ihop, att upptäcka motsättningar och att 

göra jämförelser. Detta är också ofta en flicka. Ungefär en fjärdedel av den undersökta 

klassen var reproducenter. 

• Relationsunderhållaren är inte särskilt intresserad av undervisning utan är i skolan för 

att underhålla relationer med kamrater. 

Han anser alltså att forskningen och kunskapen om elevers inlärning är viktigare än att 

introducera nya tekniska hjälpmedel i skolan. 

I England genomfördes 2003 en undersökning om införandet av bredband haft någon effekt 

på skolundervisningen. Undersökningen sanktionerades av Becta (British Educational 

Communications and Technology Agency) och genomfördes i 37 skolor, från lågstadiet till 

högstadiet22. Studiens primära mål var att, om möjligt, få kunskap om vilken effekt 

bredbandsteknologin har på undervisning och inlärning. Det sekundära målet var att fylla de 

kunskapsluckor man hade samt väcka en aktuell debatt om bredbandets roll i undervisningen 

och för att få klarhet i hur detta forskningsområde kan utvecklas i framtiden. 

Resultatet är baserat på intervjuer med 37 rektorer, 36 handledare och 72 

klassrumsobservationer. Utöver detta så samlades de undersökta lärarnas loggböcker och 

portfolios in för att ytterligare visa på vad man jobbat med i klassrummet under denna period. 

Det insamlade materialet visade att införandet av bredbandsteknologin inneburit en mer 

positiv effekt på användningen av interaktiva medier som redskap i undervisningen. 

Undersökningsgruppen hittade också andra användningsområden för tekniken, som ett 

organisatoriskt redskap, verktyg till planeringen, administration osv.  

Lärarna ansåg dock att bredbandstekniken som ett verktyg i undervisningen endast var 

effektiv beroende på vilken annan utrustning och resurser man hade på skolan. De ansåg att 

                                                
22 http://www.becta.org.uk/page_documents/research/connecting_with_broadband.pdf [2005-05-13] 
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det krävdes nyare utrustning som till exempel bättre datorer och interaktiva tavlor för att 

kunna utnyttja bredbandstekniken till fullo i sin undervisning. De ansåg även att trots den nya 

teknikens fördelar så krävdes det att lärare och elever fick tid och möjlighet att lära sig att 

använda den, om ingen kan använda tekniken så behövs den heller inte.   

7.2 Forskning om den interaktiva tavlan 

Det primära användningsområdet för den interaktiva tavlan är i helklassammanhang där alla 

elever är samlade och arbetar tillsammans för att lära sig eller för att lösa olika problem 

uppställda av läraren. Eleverna lär sig i ett socialt sammanhang där kommunikation mellan 

eleverna oftast förekommer. Det är därför inte helt främmande att utgå ifrån ett sociokulturellt 

eller socialkonstruktivistiskt synsätt. Dessa synsätt utvecklades av Vygotskij och innebär att 

kunskap inte enbart finns hos individen utan också mellan människor och sker främst i sociala 

sammanhang23.  

För att kunna undersöka vilken forskning som bedrivits inom IT och undervisning har jag valt 

att begränsa undersökningsområdet och delat upp det i två områden som specifikt behandlar 

den interaktiva tavlan och ifall den har någon inverkan på dessa: 

• Elevengagemang och motivation 

• Inlärningsstilar och speciella behov 

 

7.2.1 Engagemang och motivation 
William D. Beeland har forskat om hur den interaktiva tavlan som instruktionsverktyg 

påverkar elevernas engagemang24. Han tittade speciellt på om elevengagemanget i en 

undervisningssituation ökade när tavlan användes för att ge eleverna information. Han 

undersökte även om sättet man använde tavlan påverkade nivån av elevernas engagemang. I 

undersökningen deltog tio stycken mellanstadielärare, 197 stycken elever och den 

genomfördes i tio klasser där varje lärare presenterade en lektion på den interaktiva tavlan. 

Elevernas engagemang mättes med hjälp av två stycken instrument, en enkät med ja/nej 

frågor (Cristensen & Knezek, 1997)25 delades ut till eleverna direkt efter avslutad lektion. 

                                                
23 Vygotsky, L. S. (1986). Thought and Language. Cambridge: The MIT Press. 
 
24 http://chiron.valdosta.edu/are/Artmanscrpt/vol1no1/beeland_am.pdf  [2005-05-13] 
25 Computer attitude questionnaire,  Christensen, R. and Knezek, G. (1997). 
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Enkätens syfte var att mäta elevernas attityd till den interaktiva tavlan i klassrummet. Läraren 

fick även till uppgift att välja ut två stycken elever ur varje klass som var positivt respektive 

negativt inställda till tavlan. Dessa två elever fick besvara ett mer beskrivande frågeformulär 

som användes till att ytterligare fastställa elevernas attityd till tavlan.  

Under lektionerna fanns en forskare med som förde anteckningar samtidigt som lektionen 

fortlöpte. Forskarens uppgift var att med hjälp av ett formulär fastställa vilka metoder läraren 

använde när han genomförde sin undervisning på den interaktiva tavlan, visuella, auditativa 

och taktila. Man undersökte även med hjälp av ett frågeformulär lärarnas inställning till att 

använda tavlan i en undervisningssituation samt valet av metoder. Elevernas enkätresultat 

analyserades sedan för att fastställa på vilket sätt tavlan engagerade deras inlärning, dessa 

resultat jämfördes sedan med lärarens val av metoder för att se om det fanns något samband 

mellan hur nivån på elevernas engagemang förändrades i förhållande till vilken metod läraren 

vid ett specifikt tillfälle valt att använda.   

Resultatet av denna studie indikerar att användandet av interaktiva tavlor bidrog till att 

stimulera elevernas engagemang under lektionerna och besvarade studiens frågeställningar i 

en positiv bemärkelse. 

 

I USA har man genomfört en mindre studie26 på en lågstadieskola där man undersökte om den 

interaktiva tavlan bidrog till att öka elevernas uppmärksamhet under lektionstid (Solvie 2001). 

Begreppet uppmärksamhet räknas i detta fall som, att eleverna tittade på läraren när denne 

pratade, att de tittade på den interaktiva tavlan under genomgång och att de läste ur sitt 

studiematerial. Brist på uppmärksamhet innefattade när eleverna sysslade med andra saker 

som inte berörde lektionen, som att viska med sina kompisar, leka med pennor osv.  

Studien genomfördes i årskurs 1, i en klass med 16 stycken elever där 10 stycken var pojkar 

och 6 stycken var flickor. Ämnet som undervisades var läs- och skrivkunnighet och 

presenterades både med och utan den interaktiva tavlan, båda alternativen fick lika antal 

lektioner tilldelade. Studien bedrevs hela tiden med samma lärare, lektionerna var 

schemalagda samma tid varje dag och var 30 minuter långa. Informationen om elevernas brist 

på uppmärksamhet antecknades av undersökningsledaren och samlades in efter alla lektioner 

under studiens gång, den adderades sedan ihop och resultatet sammanställdes i ett diagram. 

                                                
26 http://www.smarterkids.org/research/paper13.asp [2005-05-13] 
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Man avslutade studien med att eleverna fick genomföra en intervju och ett frågeformulär där 

frågor om den interaktiva tavlan behandlades.  

Diagrammet nedan27 beskriver ett jämförande förhållande mellan varje elevs koncentration i 

minuter, både med den interaktiva tavlan och utan. (Den totala tiden var 390 minuter)  

 
 

Studiens resultat visar inte på någon avsevärd skillnad på elevernas koncentration när man 

använde sig av den interaktiva tavlan jämfört med när den inte användes. Koncentrationen 

ökade något hos nio elever, förblev konstant hos två elever medan fem stycken elever 

koncentrerade sig bättre utan den interaktiva tavlan. Elevernas uppmärksamhet ökade dock 

när de själva blev involverade i undervisningen och fick chansen att använda tavlan, genom 

att skriva text eller enbart röra den. Två elever menade att det var lättare att lyssna på läraren 

när denne inte använde den interaktiva tavlan 

 

7.2.2 Inlärningsstilar och speciella behov 
År 2003 finansierade Department for Education and Skills (DfES) i England en studie28 för att 

undersöka hur IT i undervisningen påverkade elevernas inlärning och motivation, den 

interaktiva tavlan användes som arbetsredskap. Man tittade speciellt på elever med särskilda 

inlärningsproblem och koncentrationssvårigheter. Man valde ut 17 stycken skolor över hela 

England där IT användes som en särskild undervisningsmetod, skolurvalet baserades på 

                                                
27 Pamela A. Solvie, The Digital Whiteboard As a Tool in Increasing Student Attention During Early Literacy 
Instruction 
28 http://www.dfes.gov.uk/research/data/uploadfiles/RR523new.pdf  [2005-05-13] 
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geografiska, socioekonomiska och etniska faktorer för att representera hela landet. Av dessa 

17 skolor var 5 stycken på lågstadienivå, 8 stycken på högstadienivå och 4 stycken var 

specialskolor med varierande åldersgrupper. Man använde sig av både kvantitativa och 

kvalitativa undersökningsmetoder såsom observationer i 33 klasser, intervjuer med eleverna 

och 1206 besvarade enkäter. För att kunna mäta elevernas olika motivationsnivåer delade man 

upp området i 8 stycken mätområden som fungerade som ett mätinstrument och lade grunden 

för den enkät som sedan användes i studien och visas nedan29. 

 
 

Eleverna ombads att reflektera och besvara frågor om sina senaste erfarenheter av IT-

användningen i klassrummet, frågorna var utformade så att svaren sedan kunde sättas in i det 

ovanstående mätinstrumentet och användas för att klargöra vilket område som motiverade 

elevernas inlärning. Resultatet pekade på att det som motiverade eleverna mest var viljan att 

lära sig snarare än att fullfölja en uppgift eller att vara bäst i klassen. Man upptäckte att IT i 

undervisningen stärkte självförtroendet hos elever med varierande bakgrund, genom att 

tydligare åskådliggöra slutmålen för arbetsuppgifterna kunde eleverna lättare genomföra och 

slutföra sina arbetsuppgifter. Resultatet visade att den mest uppskattade undervisningsformen 

var när både lärare och elever fick använda IT samtidigt i undervisningen, exempel på detta 

var användning av datorer vid temaarbeten och lärarens och elevernas användning av den 

                                                
29 http://www.dfes.gov.uk/research/data/uploadfiles/RR523new.pdf [2005-05-13] 
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interaktiva tavlan som arbetsredskap. Lärare från lågstadiet till högstadiet rapporterade att de 

inlärningsområden som stimulerades mest av IT var: 

• Engagemang – visuella, kinestetiska och auditativa former i IT undervisning. 

• Undersökande arbetssätt – Att genom Internet få ett utbud av information än tidigare.  

• Presentationer – Eleverna upplevde det som lättare att redovisa sitt arbete på ett bättre 

sätt med olika former av IT, speciellt dom som av olika anledningar har svårt att 

skriva för hand med papper och penna.   

 

Att arbeta med interaktiva tavlor ansågs av lärare och elever som mest motiverande, eleverna 

tyckte det var lättare att förstå informationen när den kombinerades med bilder och ljud, samt 

att man kunde manipulera objekten som visades genom tavlans tryckkänslighet. Lärarna 

tyckte det fanns fördelar med att kunna stå framför klassen när de undervisade istället för att 

sitta bakom en dator, meningsutbytet med klassen blev rikare.  

 

Datorn fungerar som ett bra hjälpmedel för många barn med diverse handikapp, det utvecklas 

ständigt nya program och utrustning för att underlätta undervisningen. Lärare har börjat 

använda datorer och interaktiva tavlor i sin undervisning, vilket gör det lättare att spara 

lektionsmaterialet på hårddisken så att elever med speciella behov kan se tillbaka på tidigare 

undervisning och tillsammans med sin specialpedagog arbeta vidare med materialet i sin egen 

takt. Det har även blivit lättare att utforma specifika lektioner för eleven beroende på dess 

individuella handikapp och sedan dela med sig av dessa med andra lärare. Möjligheten att 

förstora texten som visas för klassen underlättar för de synskadade eleverna. Det mest 

uppenbara problemet som datorn som hjälpmedel ställs inför är hur de blinda eleverna skall 

kunna använda datorns mjukvara som oftast är av pek- och klick karaktär eller hur de 

rörelsehindrade skall kunna använda datorns mus. Ett annat problem är bristen på utbildad 

personal som kan använda den nya tekniken med datorstött lärande, främst för hörsel och 

synskadade elever och även bristen på ekonomiska medel30. 

 

År 2001 genomfördes en studie31 i en amerikansk mellanstadieskola där den interaktiva tavlan 

användes som ett hjälpmedel till läs – och skrivkunnighetsundervisningen för elever med 

diverse handikapp. De frågor man ville söka svar på var: 

                                                
30 http://www.nestafuturelab.org/viewpoint/learn17.htm [2005-05-13] 
31 http://www.smarterkids.org/research/paper12.asp [2005-05-13] 
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• Kan den interaktiva tavlan hjälpa elever med speciella behov att förbättra deras 

språkkunskaper? 

• Förbättrar den interaktiva tavlan inlärningsmiljön för elever med speciella behov? 

 

En tavla placerades i skolan under en månad, en specialpedagog som var utbildad och väl 

bekant med dess funktioner fick till uppgift att bedriva sin språkundervisning med tavlan som 

hjälpmedel. Specialpedagogen blev ombedd att använda tavlan till alla sina lektioner under 

två veckor. Kopior av lärarens anteckningar på tavlan skrevs omedelbart ut direkt efter varje 

lektion och delades ut till eleverna, detta gjordes för att eleverna skulle få tid till att skriva in 

det i sina anteckningsböcker och inte tappa koncentrationen under lektionen. 

Forskningsstudien delades upp i tre faser: före tavlan, introducerandet av tavlan och 

uppföljningen av tavlan. Under den första halvan av oktober bedrevs undervisningen som 

vanligt, under den andra halvan av oktober behandlades samma undervisningsmaterial men nu 

använde man den interaktiva tavlan som ett hjälpmedel. Under januari månad så genomförde 

man uppföljningen och jämförde elevernas resultat före och efter introduktionen av den 

interaktiva tavlan. Forskningsresultatet baserades på de rättstavningsprov som eleverna 

genomförde under denna period. Man genomförde även kvalitativa intervjuer med 

specialpedagogen rörande elevernas uppträdande och deltagande under lektionerna. Eleverna 

hade varierande handikapp som beteende och inlärningssvårigheter, autism och ett fåtal var 

även synskadade.  

De följande tabellerna visar elevernas resultat på rättstavningsproven före och efter 

introduktionen av den interaktiva tavlan.  

 
Table 1: Spelling Test for Grade 5 Prior to Introduction of the SMART Board  

Student  Pre-test Score out of 20 Post-test Score out of 20 
A 20 20 
B 16 18 
C 16 19 
D 17 19 
E 9 15 

 
 
Table 2: Spelling Test for Grade 5 with the Use of the SMART Board Technology  

Student  Pre-test Score out of 20 Post-test Score out of 20 
A 20 20 
B 16 20 
C 10 20 
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D 17 19 
E 16 20 

 

Nedanstående tabell presenterar resultatet efter fyra månaders användning av den interaktiva 

tavlan. 

 
Table 5: Grade 5 Spelling Test Following Four Months of Exposure to the SMART Board  

Student  Pre-test Score out of 30 Post-test Score out of 30 
A 28 30 
B 23 30 
C 19 26 
D 9 17 
*E 

*new student, one month 
of exposure 

20 25 

 

Eleven med DSI32 (Sensory Integration Disorder) vägrade tidigare att skriva på den svarta 

tavlan eftersom ljudet som uppstod av kritan uppfattades som obehagligt. Detta problem 

undanröjdes efter införandet av den interaktiva tavlan och gjorde det lättare för eleven att 

delta i helklassammanhang. Man upptäckte även att användandet av skarpa färger på tavlan 

underlättade för elever som hade problem med korttidsminnet. Man använde färgkoder för 

olika ord och fonem och eleven fick sedan färgsätta utskriften så den överensstämde med vad 

som stod på tavlan.  

Vissa tekniska problem upptäcktes även under studiens gång. Läraren tyckte det var svårt att 

justera höjden på tavlan vilket uppfattades som ett störande moment under lektionen. Vidare 

noterades det att elever med motorikproblem hade svårt att skriva på tavlan, orden blev 

”kladdiga” vilket medförde ett problem när deras anteckningar skulle skrivas ut. Vissa elever 

skrev med för små bokstäver vilket endast resulterade i en fläck på skärmen och tryckte man 

för löst med pennan så registrerades inte vissa bokstäver. Läraren var tvungen att gå igenom 

dessa elevers arbete och korrigera texten så den kunde skrivas ut för vidare användning.  

 

8 Problem som kan uppstå med den interaktiva tavlan 
Den interaktiva tavlan erbjuder en mängd funktioner som alla skänker en interaktiv 

undervisning, men det finns faktiskt inte någon funktion på tavlan som inte kan presenteras 

med hjälp av andra och mycket billigare apparater. Många lärare använder endast den 

                                                
32 http://www.childhoodanxietynetwork.org/htdocs/htm/sid.htm [2005-05-13] 
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interaktiva tavlan tillsammans med PowerPoint, i sådana situationer är det fullt tillräckligt att 

endast införskaffa en projektor och en dator som tillsamman kan utföra samma uppgift till en 

lägre kostnad. Vid användning av en projektor begränsas inte heller storleken på bilden, vilket 

är fallet med den interaktiva tavlan där även priset stiger i takt med storleken på tavlans 

visningsyta. Vid för ljusa miljöer blir det svårt att se vad som visas på skärmen eftersom de 

flesta projektorer inte klarar av direkt solljus, det är därför nödvändigt att placera den 

interaktiva tavlan i ett klassrum med rullgardiner. Vidare så är det lämpligt att montera 

projektorn i taket för att undvika att någon stöter i den under lektionen. Om detta sker blir 

man tvungen att ställa in projektorn så att bilden visas korrekt på tavlan, vid felaktig 

inställning fungerar inte tavlans funktioner som de ska. Nackdelen med att takmontera 

projektorn är att tavlans användningsområde begränsas till ett fåtal klassrum jämfört med om 

man placerar projektorn på en vagn och tavlan på ett flyttbart stativ. Eftersom de vanligaste 

tavlorna som används dagens klassrum är frontprojicerade så hamnar läraren oundvikligen 

ivägen för den projicerade bilden vilket ibland medför att eleverna inte kan se hela 

visningsytan. Bristen på färdigutvecklade läromedel som är speciellt framtagna för den 

interaktiva tavlan i helklassammanhang gör att tidsåtgången för en lektionsplanering blir 

avsevärt mycket större jämfört med traditionell undervisning, tid som läraren vanligtvis 

behöver till annat. Bristen på utbildning av tavlans användare gör att dess funktioner inte 

används till fullo i undervisningen33. Av egen erfarenhet vet jag att man inte spenderar en 

massa pengar på en interaktiv tavla om man anser att dess användningsområde kan fyllas med 

skolans befintliga utrustning som en projektor och en dator.  

 

Efter en genomförd studie34 på två engelska högstadieskolor sammanfattades bland annat ett 

antal problemområden som uppstod med användandet av den interaktiva tavlan och som 

eleverna uppfattade som störande element. 

Eleverna tyckte det var vanligt med tekniska problem som störde lektionerna. Det var oftast 

nätverket, projektorn eller den interaktiva tavlan som inte fungerade av en eller annan 

anledning. De ansåg att lärarna saknade en reservplan ifall tekniken inte fungerade eftersom 

när detta hände hade de inget att göra “If they break down we have nothing to use for 

learning”35. 

                                                
33 http://www.g2fl.greenwich.gov.uk/temp/whiteboards [2005-05-23] 
34 http://dis.shef.ac.uk/eirg/projects/wboards.htm [2005-05-13] 
35 http://dis.shef.ac.uk/eirg/projects/wboards.htm [2005-05-13] 
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Att visningsbilden var svag uppfattades som ett vanligt problem, solen gjorde så att bilden på 

tavlan inte var synlig för de elever som satt längre bak i klassrummet, detta orsakades främst 

av att klassrummet saknade rullgardiner. Dammpartiklar på projektorlinsen bidrog även till en 

försämrad bildkvalitet. Eleverna tyckte även att låg kunskap om tavlans funktioner minskade 

dess undervisningsvärde. Eleverna menade att vissa lärare tyckte att tavlan var för 

komplicerad att använda, vilket resulterade i att lektionsrytmen stördes av lärarens felaktiga 

användning av dess funktioner. “If you know how to use them it’s fine, but otherwise I think 

blackboards are better and less complicated and sometimes Whiteboards can hold up the 

lesson”. De uttryckte även en besvikelse över hur tavlan användes av vissa lärare, de ansåg att 

tavlan inte endast skulle användas att skriva på utan att läraren borde använda fler av dess 

funktioner i undervisningen, vad skiljer den annars från en vanlig whiteboard? De ville även 

bli delaktiga i tavlans användning istället som i vissa fall där läraren var den enda som fick 

använda den.  

  

9 Resultatredovisning 
Resultatet baserar sig på de svar jag fått från de sex telefonintervjuerna. Intervjuerna grundar 

sig på de problemformuleringar som jag formulerat till mitt syfte och fungerar som rubriker 

till de intervjusvar som jag tänker redovisa nedan.  

9.1 Hur används den interaktiva tavlan och på vilka punkter skiljer 
den sig från traditionell undervisning med statisk information i 
de undersökta fallen?  

Fem av sex lärare använder främst den interaktiva tavlan till att visa bilder och animationer 

som komplement till sin undervisning. En lärare uttryckte viljan i att bygga sina lektioner 

kring bilder eftersom denne ansåg det som väldigt utvecklande för eleverna. Enkelheten att 

visa bilder och animationer medan man undervisar ses som en stor skillnad jämfört med 

traditionell undervisning där man tidigare främst har använt sig utav OH-apparaten. Tre av 

sex lärare har helt slutat att använda OH-bilder, ”Jag gör aldrig några färgoverhead längre, 

där finns en arbetsbesparing tycker jag och det sparar ju både pengar och ökar kvalitén”.  

I alla undersökta fall menade lärarna att deras elever var väldigt positiva till den interaktiva 

tavlan, men eftersom de endast haft tavlan en kortare period var inte säkra på om det endast 

var nyhetens behag eller en permanent inställning. Alla lärare ansåg dock att det var 

interaktiviteten och användningen av bilder och ljud som stimulerade eleverna mest. Hälften 

av lärarna tyckte att möjligheten med att skapa intressanta och anpassade lektioner var en 
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positiv och väsentlig skillnad jämfört med den traditionella undervisningen på en vanlig 

whiteboard och OH-apparat. De nämnde då PowerPoint som ett användbart hjälpmedel. 

Vidare så ansåg fyra av sex lärare att den största skillnaden jämfört med traditionell 

undervisning var att den interaktiva tavlan klarade av att utföra samma uppgifter som det tagit 

flera apparater till att genomföra tidigare. Den spelar upp ljud, visar bilder och animationer 

och fungerar även som en vanlig tavla att anteckna på. Två av sex lärare nämnde också att 

organisationen av lektionsmaterialet hade blivit bättre när allt går att spara i elektronisk form 

istället för i en massa pärmar. En lärare planerade många av sina lektioner i hemmets dator 

och sparade materialet i ett fickminne som sedan användes på den interaktiva tavlan. Hälften 

av lärarna nämnde fördelen med att kunna skriva ut eller e-posta det använda 

lektionsmaterialet till frånvarande elever samt att eleverna kunde använda det som 

minnesanteckningar inför prov eller läxförhör, detta gjordes inte tidigare innan den interaktiva 

tavlan. En lärare förklarade att hans elever såg det som positivt att få se vad parallellklasserna 

jobbat med på sina lektioner för att kunna bredda sina kunskaper, läraren tyckte då att detta 

var enkelt att visa eftersom materialet fanns sparat på datorn. Denne lärare uttryckte även en 

vilja att börja dela med sig av sina lektionsplaneringar på Internet för att på så sätt kunna 

utveckla sin undervisning med den interaktiva tavlan.  

 

9.2 Finns det några för- och nackdelar gentemot traditionell 
klassrumstavla som lärare och elever i de undersökta fallen 
upptäckt, vilka problem kan uppstå vid användningen av den 
interaktiva tavlan, kan dessa i så fall försvåra det dagliga 
arbetet i klassrummet?  

Alla lärare tyckte att den största fördelen med den interaktiva tavlan är att man kan stå 

framför klassen och styra datorn, inte som det var tidigare när man var tvungen att sitta bakom 

datorn i ett hörn för att kunna bedriva en datorstödd undervisning. ”Jag tycker inte att man 

nog betonar just den där centrala grejen med närvaron och styrningen framme vid tavlan, det 

är själva kärnpunkten, helt tveklöst”.  

Två av sex lärare utryckte speciellt att eleverna tyckte det blev bättre när läraren inte behövde 

springa till datorn hela tiden, eleverna uppfattade detta som ett störande moment. En lärare 

uttryckte speciellt att undervisningen med den interaktiva tavlan var som vilken annan tavla 

som helst, med den väsentliga skillnaden att med denna så styr man flödet av information tack 

vare Internetuppkopplingen eller andra program, läraren väljer vilken väg som undervisningen 

skall ta. Två lärare tyckte också det var skönt att slippa hålla reda på en massa OH-bilder 
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under lektionens gång, ”Jag behöver inte hålla ordning på en massa overheadbilder, man 

behöver bara stå där och trycka så kommer man vidare till nästa bild”.  

Två lärare ansåg att den interaktiva tavlan stimulerade olika inlärningsstilar på ett bra sätt, den 

passade både de som gillar att skriva och anteckna men också de som föredrar att lyssna och 

titta på bilder. En lärare var särskilt nöjd med hur man kunde anpassa lektionsmaterialet för en 

speciell undervisningssituation genom att det man för stunden skriver på tavlan går att spara 

eller skriva ut, istället för att läraren skall komma in i klassrummet med en färdig 

dokumentation som hindrar läraren att ta egna initiativ eller avvika från den planerade vägen. 

Fyra av sex lärare påpekade den positiva utvecklingen hos eleverna vid helklassredovisningar 

med den interaktiva tavlan. Elever och lärare uppskattade att de nu kunde stå framför tavlan 

inför klassen och redovisa sitt arbete samt interagera med tavlan genom att ringa in eller rita 

förklarande streck ”Det är ju det här interaktiva, att man kan ringa in och skriva samtidigt 

som man har en bild och kan jobba med det, det tycker eleverna är kul”. 

 

Två lärare kommenterade att lektionsplaneringen ibland kunde ta för lång tid eftersom de 

tenderade att överarbeta den för att få det så bra och roligt som möjligt, samt att tiden för att 

föra in gammalt material i datorn tog också upp en massa tid. De kommenterade dock att det 

är upp till varje lärare att besluta hur mycket tid man vill lägga ner på den interaktiva tavlan,  

”En risk är ju att det här är så stimulerande så man lägger ner en himla massa jobb, men det 

är ju inget måste, jag menar det är ju en grej som är lustdriven”.  

Hälften av lärarna påpekade att de svårigheter som uppstått med den interaktiva tavlan lätt 

kan härledas till deras bristande teknik och kunskap, en lärare säger särskilt att ” Vi har inte 

tagit oss tillräcklig tid till någon rejäl genomgång”. 

De anser därför att en utbildningskurs för att utvidga kunskaperna om tavlans funktioner är 

nödvändig, men de grundläggande funktionerna behöver man ingen kurs för utan det lär man 

sig så småningom. Det som alla lärare var överens om var att det kändes onaturligt att skriva 

på den interaktiva tavlan. Eftersom tavlorna är frontprojicerade av en projektor så skymmer 

man oundvikligen delar av tavlans visningsbild när man ska skriva, vilket i fyra av sex fall 

ledde till att de omedvetet skrev med för stora bokstäver. En lärare hade börjat placera sig vid 

sidan av tavlan, vilket gjorde det lättare att se vad man skrev och minskade risken för att 

skugga arbetsytan. Vidare så tenderade den handskrivna texten att bli fördröjd, vilket 

uppfattades som väldigt störande och påverkade skrivrytmen negativt ”Alltså när jag drar ner 

ett streck så är det lite eftersläp”.   
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Det som alla lärare såg som ett problem var om hela systemet skulle krascha, eftersom tavlan 

är beroende av en dator och en projektor så innebär det att det finns det tre apparater som kan 

gå sönder. De ansåg därför att det fanns ett stort behov av teknisk kompetens ifall detta skulle 

hända. Problem med mjukvaran ansåg två lärare att de kunde klara av själva, men om själva 

hårdvaran skulle gå sönder behövdes en datatekniker som kunde komma till skolan med kort 

varsel. I övrigt så kommenterade tre lärare att det var synd att de interaktiva tavlorna var så 

dyra, vilket förhindrade att fler tavlor kunde köpas in. Det var önskvärt med fler tavlor 

eftersom de tavlor som för närvarande fanns på skolorna var låsta till speciella klassrum, 

vilket förhindrade en bredare användning och implementering av tavlan i undervisningen 

”Pengar är ju den stora grejen annars skulle det vara fler tavlor”. 

 

9.3 Hur används den interaktiva tavlan i Storbritannien och vilka 
satsningar och lärdomar har man gjort där? 

Om man jämför de två länderna Storbritannien och Sverige så kan man se två distinkta 

skillnader i respektive IT-satsningar, storleken på bidraget och vad man fokuserat på. Den 

största skillnaden mellan länderna är hur mycket pengar respektive land har satsat. 

Storbritannien har från 1999-2005 satsat över 30 miljarder SEK medan Sverige satsat ungefär 

2 miljarder SEK under samma period. Storbritannien hade år 2003 cirka 60 miljoner 

invånare36 medan Sverige samma år hade cirka 9 miljoner invånare37. 

Om man räknar ut ett snitt på hur mycket pengar man satsat på varje invånare så får man fram 

att Storbritannien satsat cirka 500 SEK/invånare medan Sverige ungefär satsat 220 SEK. 

Storbritannien har alltså satsat mer än dubbelt så mycket pengar per capita på sin IT-satsning 

än Sverige under perioden 1999-2005.  

När man sedan tittar på vad respektive land fokuserat på i sina satsningar så ser man att 

Storbritannien fokuserat på infrastruktur och utrustning medan Sverige satsat på den 

pedagogik och utbildning som ska komplettera IT-användningen i undervisningen. På senare 

tid har det visat sig att det senare, satsningen på att utbilda lärare i hur man kan använda IT i 

undervisningen har varit effektivare och givit fler positiva resultat. Det var därför 

Storbritannien startade projektet ”Fulfilling the potential”, eftersom man insåg att satsning på 

hårdvara och infrastruktur måste gå hand i hand med IT-utbildning för att ge bästa resultat38.  

                                                
36 http://www.statistics.gov.uk/STATBASE/Expodata/Spreadsheets/D8957.xls [2005-05-13] 
37 http://www.scb.se/templates/tableOrChart____57627.asp [2005-05-13] 
38 http://www.kollegiet.com/documents/pdf/IT_relaterade_satsningar_i_fem__europeiska_lander.pdf [2005-05-
13] 
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10 Diskussion 
10.1 Hur används den interaktiva tavlan i två svenska skolor och på vilka 

punkter skiljer den sig från traditionell undervisning med statisk 
information? 

 

Efter genomförd undersökning visade det sig att den interaktiva tavlan i fem fall av sex främst 

användes till att endast visa bilder och animationer. Jag anser att det är en rimlig slutsats att 

detta beror på att tavlorna endast har använts på de undersökta skolorna en kort tid: 5 

respektive sex månader. Under en sådan kort period har lärarna som använder dem ännu inte 

hunnit få tillräckligt med kunskap i hur man kan använda den interaktiva tavlans alla 

funktioner i en undervisningssituation. De interaktiva tavlorna används för närvarande främst 

som ett komplement till undervisningen vilket främst verkar bero på att den känns för 

onaturlig att skriva på vilket resulterat i att läraren istället skriver på den vanliga vita tavlan 

och visar bilder och dylikt på den interaktiva tavlan. Detta leder mig till den slutsatsen att 

även här beror det på att tekniken är ny och med tiden kommer dessa lärare att vänja sig vid 

att skriva på den, jag fick det även bekräftat av en lärare i min intervju, ”Man vänjer sig vid 

att skriva på ett nytt sätt, det var ju lite annorlunda att gå från den svarta tavlan till 

whiteboard, det var ju många som tyckte det var obehagligt”. 

Möjligheten att kunna stå framför klassen och styra datorn ansågs av alla lärare som ett stort 

steg framåt, detta har gjort att många lärare nu valt att presentera mer av sitt lektionsmaterial 

med hjälp av datorn. De behöver inte längre springa mellan datorn och tavlan vilket tidigare 

uppfattats som ett störande moment, de har nu samma elevkontakt som de haft tidigare. Det 

leder mig till slutsatsen att detta är den främsta anledningen till att man köper in dessa tavlor 

och det kommer nog att bidra till en ökad interaktiv undervisning i framtiden. Att tre av sex 

lärare helt har slutat att använda OH-bilder tycker jag var anmärkningsvärt och intressant, här 

nämns en kostnadsbesparing och en effektivisering av arbetet som skäl. Vidare så sparades 

lektionsplaneringarna till tavlan i elektronisk form vilket minskade mängden av papper och 

förbättrade organisationen av lärarens arbete. Detta kan ses som ett avgörande steg bort från 

den traditionella undervisningen och mot introducerandet av ny teknik i klassrummen.  
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10.2 Finns det några för- och nackdelar gentemot traditionell klassrumstavla 
som lärare och elever i de undersökta fallen upptäckt, vilka problem kan 
uppstå vid användningen av den interaktiva tavlan, kan dessa i så fall 
försvåra det dagliga arbetet i klassrummet? 

 

Att alla lärare ansåg att deras elever var positivt inställda till den interaktiva tavlan kan inte 

ses som en permanent inställning eftersom tavlorna endast funnits på skolorna i några 

månader. Nyheter har en tendens till att vara intressanta ett tag för att sedan tas för givet och 

glömmas bort. Det som alla lärare var överens om var att det var interaktiviteten med tavlan 

som uppfattades som mest stimulerande, både av lärare och av elever. Jag är av den åsikten att 

det är detta som måste utvecklas i dagens klassrum, eftersom ett rikt utbud av exempelvis 

bilder och ljud skänker en bredare upplevelse åt den som blir undervisad, här kan den 

interaktiva tavlan spela en stor roll. Av egen erfarenhet, som gammal elev och student, tycker 

jag lektionen blir mer intressant och givande när läraren varierar undervisningen i form av 

olika metoder och undervisningsmaterial såsom till exempel film kombinerat med föreläsning. 

Som med allting annat så tar det tid att lära sig nya saker och att utvecklas, därför tror jag att 

ju längre man använder tavlan desto större blir användningsområdet. Majoriteten av de 

intervjuade lärarna ansåg att det skulle vara givande om det gavs en chans till 

vidareutbildning till den interaktiva tavlan. Det håller jag helt och hållet med om, även om 

tavlans grundläggande funktioner går att lära sig själv så måste man utbilda sig och dela med 

sig av sina egna erfarenheter till andra lärare för att kunna bredda tavlans användningsområde 

i undervisningen. Detta kan till exempel ske i form av att man lägger ut sina 

lektionsplaneringar på Internet och delar med sig av lämpliga undervisningsformer med den 

interaktiva tavlan som arbetsredskap. Om man jämför med Storbritannien så har de kommit 

mycket längre inom detta område än Sverige. Det finns till exempel en databas som heter 

”Curriculum Online”39 där man kan köpa färdigt material som följer kursplanerna, dessa 

kommer i form av Cd-rom Skivor och är speciellt anpassade för den interaktiva tavlan.  

Det faktum att alla intervjuade lärare ansåg att teknisk support var nödvändig men inte 

existerade i den grad som de ansåg att de behövde ser jag som ett stort problem. Den 

interaktiva tavlan har hittills fungerat i de undersökta skolorna men vad händer när 

utrustningen slutar att fungera? Jag är av den uppfattningen att teknisk support skall ingå när 

man köper en interaktiv tavla och detta skall försäljaren stå för, inte skolans eller kommunens 

tekniker. Det man kan tänka sig är att skolans tekniker får en specifik utbildning bekostad av 

                                                
39 http://curriculumonline.gov.uk/default.htm?cookie%5Ftest=1 [2005-05-27] 
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tavlans tillverkare för att på så sätt undvika längre avbrott i undervisningen. Detta anser jag 

vara den största begränsningen med den interaktiva tavlan och leder mig till slutsatsen att de 

eventuella problem som kan uppstå måste kunna avhjälpas för att tavlan skall kunna användas 

obehindrat i undervisningen. 

10.3 Hur används den interaktiva tavlan i Storbritannien och vilka satsningar 
och lärdomar har man gjort där? 

 
Storbritannien har satsat mer pengar på utrustning jämfört med Sverige40, vilket medfört att 

den interaktiva tavlan finns i fler skolor samt att de har använts under en längre tid. Jag anser 

dock att det visar hur användningsområdet kan utvecklas med tiden och att Sverige är långt 

efter i denna utveckling. Sen är det ju frågan om vilken väg vi vill att den svenska skolan ska 

ta i framtiden? Storbritannien har fokuserat på infrastruktur och utrustning medan Sverige 

satsat på den pedagogik och utbildning som ska komplettera IT-användningen i 

undervisningen. På senare tid har Storbritannien insett att de även måste utbilda de som skall 

använda utrustningen vilket ledde till projektet ”Fulfilling the potential”41. Eftersom Sverige 

redan satsat inom det området borde vi kanske satsa våra pengar på nyare utrustning till våra 

skolor, de två länderna borde dela med sig av sina erfarenheter för att tillsammans nå målen.  

 

Det är slutligen viktigt att komma ihåg att det inte endast är tekniken som bidrar till en lyckad 

undervisning, utan även att kunna sätta in undervisningsinnehållet i rätt sammanhang och att 

den som använder tavlan vet hur den fungerar och när den kan och ska användas. En för 

monoton användning av tavlan kan leda till att eleverna tröttnar och slår dövörat till på grund 

av för enformiga lektionsuppläggningar i form av till exempel bildvisningar. Detta gäller inte 

bara lektioner där den interaktiva tavlan används, utan detta gäller för all undervisning där 

undervisaren har ett budskap som denne vill delge sig utav. Att kunna variera och sätta in sin 

undervisning i rätt sammanhang ser jag som en av de främsta egenskaperna hos en lärare och 

är något som vi bör sträva efter att uppnå i den svenska skolan. Anders Jakobsson, Lunds 

universitet, har i sin forskningsrapport beskrivit hur elever lär sig i en undervisningssituation. 

Han listar fem olika lärattityder som han hävdar kan vara nyckeln till att få eleverna 

motiverade att lära sig och jag delar hans åsikt om att nya tekniska innovationer inte 

automatiskt gör så att eleverna lär sig bättre. Vi måste istället hitta det som den individuella 

eleven tycker är intressant och kunna sätta in det i undervisningssammanhanget och till detta 
                                                
40 Kapitel 9.3 
41 http://www.kollegiet.com/documents/pdf/IT_relaterade_satsningar_i_fem__europeiska_lander.pdf [2005-06-
06] 
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kan man använda Jakobssons olika lärattityder. Jag är dock av den uppfattningen att elever 

inte enbart kan sättas in i olika fack för att sedan stanna där och inte kunna förändras, jag 

menar istället att eleverna kan hamna i olika fack beroende på vilket ämne som för tillfället 

lärs ut och om eleven tycker att det som lärs ut verkar intressant eller relevant för 

honom/henne. Den attityd som jag anser vara det största hindret att överbrygga men som 

samtidigt kan ge störst framgång hos eleverna är ”Meningsskaparen”42 , eleven vill sätta 

undervisningens innehåll i ett för sig själv och sin värld meningsfullt sammanhang annars 

saknar det som lärs ut betydelse. Här måste då läraren lista ut hur man ska få dessa elever 

intresserade av ämnet som lärs ut genom att hitta respektive elevs intresseområde. Tidigare 

forskning43 har visat på att den undervisningsform som uppskattats mest av både lärare och 

elever i det undersökta fallet är när eleverna blir involverade i undervisningen i form av 

exempelvis arbete på den interaktiva tavlan i kombination med lärarens föreläsningar och eget 

informationssökande. Om man inte varierar och sätter in undervisningen i ett sammanhang 

som känns aktuellt riskerar man att skapa en mängd ”reproducerande”44 elever som endast 

klipper och klistrar in text från Internet utan att reflektera över vad de gör. Detta leder mig till 

slutsatsen att om man ska jobba efter detta mål måste man vara medveten om att man inte kan 

få alla elever att lära sig samtidigt eftersom jag anser att de antar hela tiden olika lärattityder 

och under en skolvecka har de gått igenom alla de fem lärattityder som Jakobsson beskriver. 

Att som lärare vara medveten om dessa lärattityder kan vara värdefullt, all forskning som 

bedrivs inom detta område bör beaktas som intressant och viktig.  

Det som är viktigt att påpeka i denna del av diskussionen och som leder mig till avslutningen 

till detta arbete är att man kan inte enbart tro att ny teknik skapar positiva studieresultat hos 

eleverna och ringakta betydelsen hos den enskilde läraren. Detta har aldrig varit avsikten med 

detta arbete, jag menar dock att om utrustningen, i detta fall den interaktiva tavlan, används på 

rätt sätt och ständigt utvecklas kan den komma att bli ett mycket användbart och givande 

hjälpmedel i skolverksamheten. 

11 Vidare forskning 
Eftersom den interaktiva tavlan ännu inte är vanligt förekommande i svenska skolor har 

arbetet med att hitta intervjudeltagare varit mödosamt. I mitt fall hade skolorna jag 

undersökte endast haft tavlorna i fem respektive sex månader vilket förhindrade mig från 

att ta med ett antal forskningsområden som jag ursprungligen tänkt. Jag har istället 
                                                
42 Kapitel 5.1, Jakobsons fem lärattityder 
43 Kapitel 5.2.2, Inlärningsstilar och speciella behov 
44 Kapitel 5.1, Jakobsons fem lärattityder 
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redogjort för diverse studier i andra länder som har berört dessa områden. För att 

genomföra denna forskning i Sverige så anser jag att undersökningsgruppen måste ha haft 

tillgång till den interaktiva tavlan under en längre period än sex månader. Därför 

förpassas dessa områden till ämnen för vidare forskning: 

11.1 Inlärningsstilar och speciella behov   
Här uttryckte en lärare att denne ville börja jobba mer med bilder för att bättre tillmötesgå 

olika inlärningsstilar, men eftersom tavlan endast funnits på skolan ett antal månader så 

förpassades detta till framtiden. ”Jag har lärt mig på ett seminarium för många år sedan 

om elever som har dyslexi, att man istället ska jobba med bilder och det skulle jag vilja 

lära mig mer om, alltså helt enkelt att bygga upp mina lektioner kring bilder”. 

Här skulle det vara intressant att se om den interaktiva tavlan fungerar som ett bra 

hjälpmedel för elever med speciella behov i Sverige, det skulle kunna vara allt från 

handikappade elever till elever med läs och skrivsvårigheter. Det skulle även vara en idé 

att se hur tavlan tillgodoser olika inlärningsstilar som till exempel visuella, taktila osv. 

11.2 Engagemang och motivation  
I alla undersökta fall menade lärarna att deras elever var väldigt positiva till den 

interaktiva tavlan, men eftersom de endast haft tavlan en kortare period var inte säkra på 

om det endast var nyhetens behag eller en permanent inställning. Denna fråga borde man 

försöka besvara när tavlan blivit mer vanligt förekommande i den svenska 

skolverksamheten. Tidigare forskning visar på en positiv trend inom detta område, därför 

skulle det vara intressant att se hur den interaktiva tavlan mottagits av svenska elever. 
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13 Bilagor 
Hejsan! 
Tack för att ni tar er tid att svara på mina intervjufrågor. Eftersom den 
interaktiva tavlan är så ovanlig i Sverige så är all hjälp jag kan få mycket 
uppskattad. 
  
Intervjufrågorna skänker arbetet en inblick i hur tavlan kan användas i det 
dagliga skolarbetet och ger mitt arbete en större trovärdighet. 
  
Eftersom jag är väldigt intresserad av hur ni arbetar med tavlan så är jag 
tacksam om ni verkligen tar er tid att besvara frågorna för att undvika 
kortfattade svar som, Ja/Nej.   
  
Full anonymitet utlovas! 
  
Mvh 
Johan Stenman 
 

 

13.1 Intervjufrågor 
1. Hur använder du den interaktiva tavlan i ditt ämne och på vilka punkter skiljer den sig 

i så fall från traditionell undervisning med klassrummets vanliga whiteboard? 

2. Upplever du att den interaktiva tavlan har förändrat ditt arbetssätt, i så fall på vilket 

sätt? 

3. Har du märkt någon skillnad hos eleverna nu när ni använder den interaktiva tavlan, 

positiva/negativa effekter?  

4. Vilka problem kan uppstå vid användningen av den interaktiva tavlan, kan dessa i så 

fall försvåra det dagliga arbetet i klassrummet?  

 


