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Sammanfattning 

I många kommuner i Sverige installeras interaktiva tavlor i skolornas klassrum. Under läsåret 

2011-2012 görs alla klassrum i Linköpings kommun till IT-klassrum med tillgång till en 

interaktiv tavla. Alla pedagoger berörs av detta och i Lgr11 förutsätts att pedagoger har den 

kompetens som krävs för att kunna använda digital teknik i undervisningen. Syftet med 

studien är att utifrån pedagogers perspektiv undersöka hur de upplever arbetet med den 

interaktiva tavlan. Vad anser de om interaktiviteten och på vilka sätt påverkas lärandet? Kan 

den interaktiva tavlan bidra till att höja kvaliteten på undervisningen? För att få svar på 

frågeställningen har nio intervjuer genomförts med pedagoger från förskola till årskurs sex. 

 

Undersökningens resultat visar att den interaktiva tavlan är ett verktyg som elever och 

pedagoger uppskattar. Möjligheten att visualisera genom att använda film, bild och ljud tillför 

nya möjligheter i undervisningen. Det är inte särskilt svårt att använda de enklare 

funktionerna i tavlan men att använda den så att den bidrar till att höja kvaliteten på 

undervisningen kan ta längre tid. Förutom att pedagogen behöver kunskap om tavlans 

tekniska funktioner så kan undervisningskvaliteten höjas om IKT-kunskapen är hög och om 

pedagogen använder sig av tavlan för att öka dialogen i klassrummet. 
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Inledning 

2006 gick jag en kurs i Vimmerby tillsammans med pedagoger från hela Europa. Under 

kursen berättade en rektor om hur de på hans skola arbetade med något jag aldrig tidigare 

hade hört talas om, en Interactive Whiteboard (IWB). 2007 besökte jag hans skola i England 

och de hade dessa interaktiva tavlor i alla klassrum. För mig var det fantastiskt att få en 

inblick i hur detta verktyg kunde användas i undervisningen. De pedagoger jag pratade med 

på skolan i England gjorde mig ännu mer nyfiken på att ta reda på mer om hur lärare som har 

interaktiva tavlor arbetar. 

 

I Sverige har klassrummen inte utrustats i samma takt som i t ex England, där en stor 

majoritet av klassrummen har IWB. Men idag är det alltfler skolor i Sverige som köper in 

interaktiva tavlor. I Linköpings kommun, där jag arbetar, har arbetet med att installera 

interaktiva tavlor i alla klassrum påbörjats under 2011. 

  

För kommunerna är satsningen på IWB en dyr investering. Bland pedagoger jag träffar  hör 

jag ibland att en del oroar sig för att använda dessa i undervisningen. Många känner att de inte 

klarar av att använda dem och det finns de som tycker att det är en onödig satsning. En del 

tycker att det skulle räcka med en projektor och duk. Interaktiviteten, som tavlorna tillför, 

ifrågasätts av många. Risken finns att den dyra utrustningen inte används fullt ut av 

pedagogerna, om de inte själva efterfrågar den.  Men bland de pedagoger som jag träffat finns 

också de som är väldigt entusiastiska och som inser fördelarna. Jag har träffat pedagoger som 

tycker att undervisningen med hjälp av IWB blir både roligare, effektivare och flexiblare. Det 

finns forskning som pekar på att tavlorna ökar motivationen för inlärning. Kommunikationen 

och samarbetet i klassrummet ökar och i vissa fall är den även betygshöjande (Mercer 2010, 

Moss 2007, Kennewall 2007). Men, det krävs att pedagogen har kunskap och insikt i hur 

tavlan kan användas som ett stöd för lärande för att dessa positiva effekter ska uppstå. 

 

I DN debatt skriver Utbildningsminister Jan Björklund (2011) att de svenska skolresultaten 

har sjunkit under en lång tid. Han hänvisar till TIMSS
1
-undersökningen från 2007 och säger 

att Skolverket har pekat på några av de anledningar till att svenska skolans resultat har sjunkit. 

Den ökade individualiseringen i skolan pekas ut som en av de faktorer som missgynnar 

                                                 
1
 Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS). Internationell jämförelse av skolresultat. 
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framförallt barn från mindre studievana hem. Han föreslår att pedagoger ska ta ledningen i 

klassrummet och undervisa, mer katerundervisning skriver han. Under hashtaggen 

#merkateder på twitter har diskussionen flödat vad gäller Jan Björklunds uttalanden om att 

pedagogerna ska ta tillbaka katederundervisningen och gå ifrån den individualiserade 

undervisningen där eleverna förväntas söka sin egen kunskap genom att forska själva. Många 

pedagoger vänder sig mot dessa uttalanden för att de inte vill arbeta med 

förmedlingspedagogik. Kanske kan de interaktiva tavlorna erbjuda något annat. En pedagogik 

där varken katederundervisning eller det individualiserade lärandet är det som dominerar 

undervisningen utan en undervisning där båda dessa delar samverkar.  

 

Intervjuerna till den här uppsatsen gjordes 2010 när Lpo94 (Skolverket 1998) var skolans 

styrdokument. Även i den läroplanen finns användandet av datorer med i skolans uppdrag 

under rubriken ”rektors ansvar” (s. 17). I Lgr11 (Skolverket 2011) är IKT-användningen 

återkommande i alla ämnen, både i det centrala innehållet och i kunskapskraven för år 6 och 

9. Det finns exempelvis med i det centrala innehållet redan i åk 1-3 för ämnet svenska. Det 

står att elever ska arbeta med interaktiva webbtexter och interaktiva spel (s. 224). 

Pedagogernas roll i förskola och skola har utvidgats och digitala hjälpmedel används i allt 

större utsträckning.  

 

I Linköpings kommun pågår en satsning (2011-12) på att göra alla klassrum digitala. Det 

innebär att alla klassrum utrustas med projektorer, ljudanläggning och tillhörande datorer med 

programvara för interaktiva tavlor. För att satsningen ska bli lyckad kommer det att behövas 

utbildningsinsatser som gör pedagogerna förtrogna med tekniken och utvecklar deras förmåga 

att utveckla pedagogiken (mejlkontakt Magnus Vahlberg 20e dec 2011). I min uppsats hoppas 

jag  kunna visa vad pedagoger behöver för att användandet av tavlorna ska bli optimal. Det 

finns olika delar i användandet av tavlan. Det handlar både om att kunna styra och använda 

sig av de funktioner som är inbyggda i tekniken och att kunna använda tavlan som ett 

pedagogiskt verktyg.  

 



 Martina Lundström 
 Interaktiva tavlor i svenska klassrum 
  
  

7 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att genom intervjuer med pedagoger undersöka hur de upplever 

Interactive whiteboards (IWB) i undervisningen samt hur dessa kan införas och användas för 

att höja kvaliteten i undervisningen. Följande frågeställningar ligger till grund för studien: 

 

 Hur upplever pedagoger arbetet med IWB? 

 Vad anser pedagoger om interaktiviteten och på vilka sätt påverkar den lärandet i 

klassrummet? 

 Vad anser pedagoger att de behöver för att användandet av IWB ska kunna höja 

kvaliteten på undervisningen? 

 

I uppsatsen har jag valt att enbart undersöka IWB i undervisningen. Jag är medveten om att de 

interaktiva tavlorna hör ihop med övrig IKT-användning i skolan och att de kan vara svåra att 

separera. Men, eftersom denna uppsats, 15 hp, är begränsad i tid har begränsningen bestått i 

att studera en enskild företeelse utifrån ett lärarperspektiv. 

 

Bakgrund 

I bakgrunden beskrivs inledningsvis vad IKT-begreppet innebär och hur den interaktiva 

skrivtavlan används i undervisningen. Därefter följer ett kapitel om vad som står i 

styrdokumenten om IKT i skolan. De två sista delkapitlen handlar om IKT i skolan och 

samhället och frågan ställs om hur det påverkar den kunskapssyn som råder i skolan. 

 

IKT-begreppet 

Inom skolan används begreppet IKT (informations och kommunikationsteknik) för datorstödd 

undervisning (NE 2011). Inom IKT-begreppet ryms allt från att klara av att använda de 

program som finns i datorn, förstå hur olika websidor kan användas i undervisningen, känna 

till möjligheter och olika program som Google Earth, Skype mm, att veta hur wikis är 

uppbyggda, att vara källkritisk, att kunna källhänvisa och att kunna använda sociala medier. I 

litteraturen används vid sidan av IKT även begreppet IT (information technology) som är 

närliggande men inte nödvändigtvis innefattar kommunikationsaspekten. 
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Vad är en interaktiv skrivtavla? 

En interaktiv skrivtavla används istället för en vanlig whiteboard i undervisningen. Den 

interaktiva skrivtavlan har i läst litteratur flera olika namn, Interactive Whiteboard, IWB, 

interaktiv skrivtavla, IST, stor pekskärm
2
. Ibland kan man också höra att de kallas för 

smartboard, activeboard eller något annat men det är egentligen märket på den tavla som 

används. Det finns flera olika märken på marknaden och de fungerar på olika sätt för att skapa 

interaktivitet (Netsmart 2009). Det handlar om tavlans tryckkänslighet och hur bilderna 

projiceras på tavlan. På en del tavlor kan man skriva med vanlig whiteboardpenna och på 

andra används speciella pennor till tavlan. Gemensamt för alla oavsett märke är den stora 

pekskärmen samt möjligheten att visa filmer och komma åt internet. Tavlan används till att 

skriva och rita på, med skillnaden att det går att spara ner det som har skrivits eller ritats. Det 

är också lätt att göra andra förändringar som att ändra färg eller storlek på det som har 

skrivits. Med alla tavlor följer mjukvara i form av en bildbank och ofta särskilda tillbehör som 

t ex tärningar som kan kastas. Från Internet kan pedagoger och elever  ta hem material att 

använda i undervisningen (Comfort & Tierny 2007).  

 

Interaktiva skrivytor används inte enbart inom skolan utan inom flera olika områden. 2011 

används pekskärmstekniken till de flesta mobiltelefoner som säljs, sk smartphones. Inom 

sjukvården finns det redan nu teknik för att visualisera människokroppen på en stor pekskärm, 

t ex för läkare som planerar operationer (Lundström et al 2010). 

 

Det finns olika tillbehör till den interaktiva tavlan som elever och pedagoger kan ha nytta av. 

Med hjälp av en dokumentkamera går det att visa en sida ur läroboken eller zooma in riktigt 

små föremål så att alla kan se. Ett annat tillbehör är responssystem i from av 

mentometerknappar som kan används för att aktivera eleverna i undervisningen (Netsmart 

2009). Det finns olika sorters responssystem som kan användas för att aktivera elever. Det 

finns både de med ett fåtal val och sedan finns det skrivtillbehör där eleverna även kan skriva 

in text. När alla elever har varsin dator behövs inte extra tillbehör i form av 

mentometerknappar. 

 

Alltfler skolor och även förskolor i Sverige använder sig av stora interaktiva tavlor istället för 

den traditionella whiteboarden eller den ”svarta tavlan”. Sundberg (2011) uppskattar att fler 

                                                 
2
 I den här studien har begreppet IWB samt Interaktiv skrivtavla, skrivtavla eller enbart ordet tavla använts. 
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än 25% av de svenska klassrummen i april 2011 har en interaktiv skrivtavla. Användandet av 

interaktiva tavlor är en relativt ny företeelse i Sverige men antalet användare ökar hela tiden 

och flera kommuner har satsat eller håller på att utrusta alla klassrum med interaktiva tavlor. 

Internationellt har IWB funnits på  marknaden sedan tidigt 90-tal och det finns idag många 

olika märken (Betcher & Lee 2009). 

 

Storbritannien har gjort stora satsningar på att införa interaktiva tavlor i undervisningen i alla 

klassrum. Mellan 2003 och 2004 satsade de 25 miljoner pund på utrustning och på ett 

gemensamt nationellt nätverk för IWB-användandet (Beauchamp 2004).  

 

IKT i skolans styrdokument 

EU har tagit fram ett material som beskriver åtta nyckelkompetenser som människor behöver 

för ett livslångt lärande En av dessa kompetenser handlar om:  

 

Grundläggande IKT-färdigheter, dvs användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, 

redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via Internet. 

(Europeiska gemenskaperna 2007, s. 7) 

 

I Skolverkets (2010 s. 10) analys har man kommit fram till att de åtta nyckelkompetenser som 

EU har tagit fram för det livslånga lärandet innefattas i Lgr11 (Skolverket 2011). Det står att 

skolan i de flesta ämnen har ett uppdrag att utbilda eleverna till digitalt kompetenta 

medborgare. Det finns idag inte någon nationell strategi för IKT i den svenska skolan och det 

ser mycket olika ut i olika kommuner. Enligt en undersökning i Lärarnas tidning (Sundström 

2011) har många pedagoger fortfarande inte någon egen dator och det hänger på pedagogens 

intresse om eleverna får tillgång till IKT. 

 

I augusti 2011 meddelade Danmarks regering att den satsar på en nationell strategi för IKT-

användning i skolan (Danmarks regering, 2011). Satsningen kommer att pågå mellan 2011 

och 2015 med målet att ha de duktigaste eleverna i världen 2020. För att nå målet kommer 

den danska regeringen att satsa på följande: 
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1. Støtte til indkøb af digitale læremidler.  

2. Effektiv distribution af digitale læremidler.  

3. Trådløst netværk på skolerne frem mod 2014.  

4. Adgang til computere for alle elever frem mod 2014.  

5. Videreudvikling af nationale test og afgangsprøver.  

6. Klare mål for anvendelsen af digitale læremidler og digitale læringsmål.  

7. Forskning og udvikling af it-baserede læringsformer. 

(Danmarks regering 2011, s. 8) 

 

I Danmark har regeringen alltså tagit beslut med årtal då alla elever ska ha tillgång till bl a 

datorer och trådlösa nätverk. Detta är något som man i Sverige ännu inte har beslutat något 

om. 

 

IKT i skola och samhälle 

Under millenniets första årtionde har IKT-användandet påverkat samhället i hög grad, skolan 

inte undantagen. Det finns anledning att tro att det kommer förändra vår syn på lärande ännu 

mer. Bo Dahlbom, medlem i regeringens IT-råd visade hur IKT har förändrat vardagen för 

många människor (föreläsning Linköping 19/1 2010). 1985 kom de första persondatorerna i 

Sverige. Tio år senare fick vi internet och användandet av e-post medförde stora förändringar 

inom arbetslivet. Satsningen på IKT i skolan påbörjades i början av 90-talet i Sverige. 2005 

fick Google genomslag och begrepp som webb 2.0 började användas. Webb 2.0 innebär att en 

sida på nätet ska vara interaktiv, dvs de som deltar ska kunna påverka innehållet. Wikis, 

bloggar och sociala medier är alla exempel på vad webb 2.0 är och som alltfler pedagoger 

använder 2008 slog mobil uppkoppling igenom ordentligt och många skolor har idag trådlösa 

nätverk (ibid). 

 

Det har gjorts stora satsningar på IKT i den svenska skolan, både vad gäller skolors utrustning 

och utbildning av personal (Kjellander 2011). Bland de satsningar på som gjorts på IKT i 

skolan är PIM (Praktisk IT och Mediekompetens) en av de större. Det är en statlig satsning 

som har syftat till att öka pedagogers kompetens att använda digital utrustning i större 

utsträckning. Trots att det gjorts stora satsningar och att svenskars användande av Internet i ett 

internationellt perspektiv är stort är användandet av digitala läromedel i skolan ganska lågt. 

Många pedagoger, särskilt bland förskollärare och pedagoger för yngre elever har inte tillgång 

till en egen dator att använda i arbetet (Kjellander 2011). 
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I Sverige har många skolor, i vissa kommuner, satsat på att ge alla elever varsin dator eller 

skrivplatta, något som går under namnet 1-1. Det är främst äldre elever som har fått datorer 

men i vissa kommuner använder även de yngre eleverna, från åk 1 dator till den första 

läsinlärningen. Arne Trageton har skrivit en modell för läsinlärning genom användandet av 

dator. Modellen går under namnet ”Att skriva sig till läsning” och används i alltfler 

kommuner (Lövgren 2009). 

 

I många kommuner används interna nätverk, sk lärplattformar som Fronter och It’s learning 

(fronter.se, itslearning.com). Dessa lärplattformar används för kommunikation mellan 

pedagoger, elever och föräldrar men pedagoger kan också använda dessa sidor för att dela 

lektionsmaterial. Pedagoger som använder interaktiva tavlor får dessutom ofta tillgång till 

internetforum för dessa specifika produkter (Netsmart 2009). Många pedagoger delar också 

lektionsmaterial på webbsidor på Internet, det finns exempel på webbsidor med fler än 

200 000 pedagoger registrerade (lektion.se 25/12 2011). 

 

IKT i skolan förändrar undervisningen 

Trots de satsningar på IKT som har gjorts anser Bo Dahlbom (2010) att skolans värld på 

många sätt stått utanför den samhällsutveckling som har skett. Betcher och Lee (2009) är inne 

på samma linje. De skriver att det är troligt att den traditionella pappersbaserade 

undervisningen kommer att förändras. Idag söker skolor över hela världen efter olika sätt att 

utveckla lärandet. Vi är inne i ett skifte där vi söker olika sätt att använda det digitala 

lärandets fulla potential (ibid). Säljö (2009b) skriver också om skiftet i skolan och att 

digitaliseringen påverkar undervisningen.  

 

Förr lärde vi oss skriva ord och meningar. I en digital värld skriver man samtidigt som man lär sig stava 

och upptäcker meningsbyggnadens finesser. (Säljö 2009b, s. 27) 

 

Konsekvenserna för lärandet är tydliga och det vi lär ut idag är inte självklart imorgon. I 

antikens Rom var utantillärandet dominerande, i vår tid har skriftspråket varit dominerande 

och om morgondagens kunskapssyn kan vi bara spekulera (ibid).  
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Litteraturgenomgång 

Litteraturgenomgången inleds med en genomgång av tidigare forskning som ligger till grund 

för den här studien. Utifrån läst litteratur har sedan en indelning i fyra kapitel gjorts. Dessa 

handlar om: interaktivitet, tavlan som ett lärande verktyg, tavlans effekter på lärandet samt ett 

avslutande kapitel som handlar om lärarens arbete med att planera lektioner med IWB. 

 

Tidigare forskning om IWB 

IWB i Sverige. 

Det finns inte mycket forskning kring användandet av interaktiva tavlor i svenska klassrum. 

Henrik Hansson har gjort en utvärdering på två skolor i Stockholm (2007). Det finns en 

forskningsöverskikt gjord av Myndigheten för skolutveckling (2007). I den 

forskningsöversikten nämns e-learning Nordic (2006) och IT i skolan (Itis) (2006) men där 

står mycket lite om interaktiva tavlor. I september 2009 gjordes en rapport av Skolverket som 

handlar om IKT i skolan (Skolverket 2009). Där nämns interaktiva tavlor som en del av den 

IKT-satsning som måste göras i Sverige. Det påtalas att den nya läroplanen bör genomsyras 

av användandet av IKT i undervisningen och det nämns också som ett av de åtta mål som EU 

har satt upp för lärande. Skolverket (2009) påtalar brister vad gäller forskning kring 

användandet av IKT i Sverige (ibid). Sundberg skriver i sin forskningsartikel från april 2011 

att det inte finns några publicerade artiklar som handlar om tavlornas effekter på lärande i 

svenska klassrum. Patrik Gustafsson (2009a, 2009b, 2010) har utvärderat sin egen 

undervisning i matematik samt hur responssystem kan användas i undervisningen.  

 

Forskning om IWB som ligger till grund för denna studie 

Eftersom det finns få forskningsartiklar inom svenska förhållanden har jag sökt artiklar från 

universitet bl a i Storbritannien. Dessutom ligger några publikationer och rapporter från 

Skolverket och tidigare Myndigheten för skolutveckling till grund för det som redovisas.   

Bland refererade forskningsartiklar studien finns det med två forskningsöversikter, Koenraad 

(2008) och Smith (2005). Burden (2002) liksom Moss (2007) har gjort större utvärderingar av 

användandet av interaraktiva tavlor i UK. Sundberg (2011) har följt 23 pedagoger i Sverige 

och deras arbete efter introduktionen av IWB i deras klassrum. Mercer (2010) har i sin studie 

observerat några pedagoger och hur de använder sig av interaktiviteten med IWB i 

klassrummet. Även Kennewalls (2010) observationsstudie har  fokus på interaktivitet.  
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Vad innebär interaktiviteten i tavlan? 

Interaktiviteten i tavlan kan förstås på olika sätt. Moss (2007, s. 40) använder följande tre 

punkter för att beskriva vad interaktiviten handlar om (min översättning): 

 

 Teknisk interaktivitet, där fokus ligger på att interagera med tekniken i tavlan 

 Fysisk interaktivitet, där fokus ligger på att gå fram i klassrummet för att flytta objekt 

på tavlan. 

 Begreppsmässig interaktivitet, där  fokus ligger på att skapa kontext utifrån 

läroplanen. 

 

En fråga som Koenraad (2008) nämner att flera forskare ställer sig är: Blir lärandet mer 

interaktivt i klassrum som har IWB?  Detta är en fråga som Mercer (2010) har undersökt. Han 

skriver att IWB kan främja interaktiviteten i klassrummet men att det kräver ett arbetssätt där 

pedagogerna utmanas att utveckla samarbetsförmågan i klassrummet. Vad är det då som krävs 

för att detta ska kunna ske? Ja, enligt Mercer är det viktigt att skilja på den tekniska 

interaktiviteten, det som tavlan kan göra,  och det han väljer att kalla dialogisk interaktivitet. 

För pedagoger som utvecklar dialogisk interaktivitet finns det vinster att göra, det skapar nya 

möjligheter till en förändrad, och förbättrad undervisning. 

 

However, it is the (evolving) pedagogy that determines the nature of IWB use – it seems that a tool such 

as the IWB can present new possibilities for a teacher, but it is as the servant of pedagogy and not as its 

master. (Mercer 2010, s. 207) 

 

En dialogisk interaktivitet är enligt Mercer (2010) interaktivitet som engagerar både elever 

och pedagoger och som skapar möjligheter till gemensamt skapande av kunskap. Mercer 

(2010) kommer fram till att den interaktiva skrivtavlan är ett utmärkt hjälpmedel, ett verktyg 

för pedagogen. När interaktiviteten fungerar som bäst utmanar den individuellt och kollektivt 

tänkande i klassrummet menar han. Men han skriver också att det tar tid att förstå och kunna 

använda sig av interaktiviteten i klassrummet vilket även Moss (2007) och Sundbergs (2011) 

forskning visar på. 
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Den interaktiva tavlan, ett lärande verktyg 

Hur går lärandet till och vad behöver människor för att kunna lära? Ja, det beror förstås på vad 

man ska lära sig och i vilken tid man lever. Idag är det självklart i vårt samhälle att elever går 

i skolan för att lära sig kunskaper som de behöver för framtida studier eller för framtida 

yrkesval. Elever lär av varandra och av pedagogen och detta lärande sker förstås inte enbart i 

skolan. Lärandet är många gånger en komplicerad process som inte helt enkelt kan fångas 

utan är beroende av det perspektiv som antagits (Säljö, 2005). Bland olika lärperspektiv finns 

rationalism, där utveckling kommer inifrån människan själv, och empirism, där utvecklingen 

kan förvärvas. Behaviouristerna företräder den senare av dessa. Genom århundraden har 

rationalism ställts mot empirism. Numera används istället ofta ett sociokulturellt perspektiv 

för att beskriva bakgrunden till olika fenomen. I det sociokulturella perspektivet ingår 

antaganden om att människors lärande är beroende av det kollektiva lärandet i samhället. 

Människan formas av det som finns i dess omgivning och lärandet pågår hela tiden. Händelser 

och sammanhang har betydelse både för individer och för kollektiv (ibid). 

 

För att lära kan individer ta hjälp av olika verktyg som penna, linjal, miniräknare, dator etc 

Säljö (2005). Dessa kan användas trots att vi inte själva har tillverkat dem och fastän vi inte 

känner till bakgrunden kring hur de har tillverkats. De flesta vet t ex inte hur en dator 

fungerar, ändå kan den användas för lärande. Verktyg som människan använder för lärande 

bildar medierande redskap, eller artefakter, en term som ursprungligen kommer från 

Vygotskij, enligt Säljö. Det är inte bara fysiska artefakter som bildar medierande redskap utan 

även människans språkliga förmåga och förmåga till interaktion är medierande verktyg. 

Människor behöver mediering för att kunna komma längre i sitt lärande. Medieringsbegreppet 

används också som hjälp för att förstå hur människan förhåller sig till och samspelar med sin 

omvärld (ibid). 

 

Tekniken som används har betydelse för hur lärande sker. Säljö (2009a, s. 322) ställer frågan 

om hur vi som tänkande och kommunicerande varelser formas av vårt samspel med olika 

redskap, sk artefakter. Människan har i alla tider påverkats av de artefakter som hon har 

omgivit sig med. Dagens tillgång till moderna artefakter ger stora möjligheter och 

digitaliseringen av samhället har betydelse för människans gemensamma sociala minne (ibid).  
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Mercer (2010) skriver att ur ett sociokulturellt perspektiv fungerar en IWB som ett verktyg för 

mediering av kunskap. Tavlan ger möjligheter för människan att lära kollektivt och 

individuellt genom språk och interaktion. Själva tekniken i tavlan medierar kunskap och 

öppnar för ökad dialogisk kommunikation, interaktion i klassrummet. Tavlan ger möjligheter 

och bidrar till det kollektiva lärandet om pedagogen ställer kognitivt utmanande frågor. Dessa 

frågor bildar grund för en dialogisk undervisning som främjar ett kollektivt lärande (ibid).  

 

Tavlornas effekter på lärande 

På vilka sätt kan IWB påverka undervisningen? Blir elever mer motiverade, lär de sig mer och 

ökar interaktiviteten i klassrummet? Effekten på lärandet beror på i vems händer den används. 

För pedagogen handlar det både om att lära sig använda tekniken i tavlan och om att utveckla 

pedagogiken för att kunna utnyttja de eventuella fördelar som kan finnas i interaktiviteten. I 

läst litteratur finns ingen entydig bild av på vilka sätt lärandet påverkas och förändras genom 

användandet av interaktiva tavlor. I Ton Koenraads forskningsöversikt (2008) beskrivs en stor 

uppslutning kring de positiva effekter som tavlan har. Han beskriver en wow-faktor där 

många talar om vad man skulle kunna göra med tavlorna men inte vad som faktiskt görs. 

Utifrån det material Koenraad (2008) har sammanställt går det inte att entydigt svara ja eller 

nej på frågan om det har några som helst effekter på lärandet. Det finns helt enkelt inte 

tillräckligt mycket forskning kring detta menar Koenraad (2008), Smith (2005) och Sundberg 

(2011). Men flera (Kennewall 2007, Burden 2002 och Moss 2007) skriver om att det finns en 

potential i tavlan. Det handlar om hur pedagogen använder tavlan vilket Burden (2002) 

uttrycker:  

  

We should however, be aware that the potential benefits of any new technology lie in how it is used. 

(Burden 2002, s. 4) 

 

Det finns en önskan att IWB ska påverka lärandet skriver Kennewall (2007). Det som önskas 

är höjd kvalitet på undervisningen, mer motiverade elever samt att lärandet ska förbättras 

genom ökat samspel i klassrummet. Men det är inte tekniken som är avgörande för höjd 

undervisningskvalitet utan det beror på hur pedagogen kan ta till sig tekniken för att förbättra 

undervisningen. Det finns en risk att tavlan används för mer helklassundervisning på 

bekostnad av grupparbete och diskussioner i klassrummet. Tavlan/interaktiviteten är mycket 

användbar för inlärning av mer repetitiva inslag. Men, för en utvecklad pedagogik bör skolan 
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även fundera över hur IKT kan användas för att stimulera reflektion och kognitiva förmågor. 

Pedagogens medvetenhet om hur tavlan kan användas har betydelse för lärandet i 

klassrummet (ibid).  

 

Att tavlans effekter på lärande är något som forskare debatterar skriver även Sundberg, 

(2011). Företrädarna framhåller tavlans fördelar, höjd undervisningskvalitet och flexibla 

interaktiva utbildningsmöjligheter. De skeptiska framhåller den risk som finns att tavlan gör 

eleverna passiva i klassrummen.  

 

Moss (2007) har gjort en utvärdering av hur IWB används i undervisningen i London. Hon 

skriver att IWB i deras undersökning används i stor utsträckning men att variationen bland 

användarna är stor. Användandet kan leda till förändrad undervisning. Förtrogenhet med 

programvaran, självförtroende och tid för utveckling beskrivs som nycklar för en förändrad 

undervisning där IWB kan användas för att höja kvaliteten på undervisningen. Den höjda 

kvaliteten på undervisningen i undersökningen består av högre tempo i undervisningen, mer 

varierad undervisning med bilder, ljud och film samt en mer interaktiv 

klassrumsundervisning. I Moss (2007) undersökning nämns också riskerna med att 

undervisningen inte utvecklas med IWB. Pedagoger bör vara medvetna om de eventuella 

risker som finns med höjt tempo i undervisningen. Det finns också en risk att IWB gynnar en 

pedagogik som passiviserar eleverna och gör dem mindre delaktiga. Om interaktiviteten 

reduceras till att enbart handla om interaktiviteten i tavlan och inte det som sker mellan dem 

som befinner sig i klassrummet är det heller inte bra för undervisningen (ibid). 

 

Med hjälp av tavlorna kan undervisningstakten höjas (Moss 2007). Det är bra för vissa elever 

men det kan vara till nackdel för svagpresterande. IWB har stora fördelar för den som vill 

undervisa stora grupper och det kan vara en av anledningarna till att pedagoger snabbt har 

tagit till sig den här tekniken. Det finns en fara i det, att pedagoger använder den till att utföra 

det de redan gjorde vilket inte förnyar och förändrar metodiken (ibid). Kennewall (2007) 

menar att det har funnits en förhoppning om att IWB i England skulle transformera 

undervisningen men att det inte har infriats. Självständigt och individualiserat lärande har inte 

uppmuntrats utan pedagogen fortsätter att vara den som styr undervisningen. Tavlorna blir en 

hjälp för traditionellt lärande om inte undervisningen förändras.  
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För en professionell utveckling behöver pedagoger tränas i att använda tavlorna (Smith  

2005). Det en fråga för framtida forskning hur sådan träning skulle kunna se ut. En 

förutsättning för professionell utveckling är att pedagogerna har kompetens inom IKT vilket 

även Skolverkets IT-rapport (2009) pekar på.  

 

Burden (2002) har identifierat olika steg i användandet av tavlan. Han använder termerna 

shallow, deep and profound learning för att beskriva dessa tre olika steg. 

 

 Shallow learning. Tavlan används för att presentera kunskap, ungefär som en 

powerpoint. Det skulle fungera lika bra att använda en projektor i klassrummet och 

eleverna engageras inte särskilt i innehållet. För den utomstående ser det snyggt och 

professionellt ut. 

 Deep learning. Tavlan används för att engagera eleverna och interagera i klassrummet. 

Film, ljud, bilder och text kombineras. Det är mer än en vanlig presentation och visar 

nya möjligheter. Eleverna använder tavlan och det kan finnas inslag där elever 

använder t ex mentometerknappar. För den utomstående är det tydligt att de använder 

ett flertal olika verktyg för kunskap. 

 Profound learning, Allt som ingår i Deep learning finns kvar men här förväntas 

deltagarna att ta en aktiv roll och skapa meningsfulla aktiviteter. Det är en deltagande 

och aktiv process. Här kan man se att eleverna själva skapar multimedia. Kunskapen 

är inte förbehållen pedagogen. Undervisningen är utmanande och pedagoger och 

elever lär tillsammans (Burden 2002 s. 15). 

 

I Burdens undersökning (ibid) är det få pedagoger som når det sista steget. Många kommer 

inte längre än till det första steget eftersom de inte har tillräckligt mycket kunskap och 

förståelse för vad de kan göra med tavlan. 

 

Svårigheten att nå bortom den enklaste användningen av tavlan upptäckte även Carlssons 

skola när de gjorde sin undersökning (Christiansen 2010). När de undersökte lärarnas IKT-

kompetens kom de fram till att den i vissa fall var för låg och att det blev ett hinder för dem 

när de skulle använda tavlan. De har valt att satsa på grundutbildning för pedagoger som 

behöver det eftersom de i sin undersökning också kan se att det ger en ökad bredd och 

variation i klassrummet. När pedagoger får ökad kompetens kan de ta in omvärlden i 
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klassrummet i större omfattning.  Eleverna blir mer aktiva och får ett ökat fokus på under-

visningen. Dokumentkameran nämns som en stor fördel för pedagogerna. Med dokument-

kameran kan de visa elevarbeten och andra texter direkt och få en dialog med klassen om hur 

texter kan utvecklas. De tror att allt detta kan fördjupa innehållet i undervisningen (ibid). 

 

När eleverna själva får berätta om hur lärandet påverkas med IWB i klassrummet anser de att 

tavlan stärker lärandet (Gustafsson 2009b). Gustafsson har i sin studie utvärderat om den 

interaktiva tavlan kan ge eleverna ökad begreppsförståelse i matematikundervisningen. De 15 

elever som ingick i studien ansåg att undervisningen med IWB var intressantare än traditionell 

undervisning. Eleverna ansåg dessutom att de fick ökad förståelse för matematik och att 

tempot i undervisningen ökade med IWB. I studien visade det sig att elevernas kunskaper i 

matematik ökade något men författaren skriver att det är möjligt att elevernas kunskaper hade 

kunnat öka även utan en IWB. En välplanerad och strukturerad undervisning kan också höja 

elevernas resultat men den interaktiva skrivtavlan kan göra att lektionernas attraktionskraft 

ökar (ibid).  

 

Att planera lektioner med IWB 

Arbetet med att planera lektioner förändras för den som använder IWB. Bland pedagogerna är 

spridningen i hur de förbereder lektioner med IWB stor (Moss 2007). Det finns de som 

använder tavlan och ändå fortsätter att arbeta som tidigare och andra som har kommit längre 

och använder tekniken på ett sätt som mer stimulerar elevers lärande Förtrogenhet med 

verktyget, trygghet att veta hur det fungerar och tid är huvudnycklar för att pedagogerna ska 

kunna ha en dynamisk helklassundervisning (ibid).   

 

När pedagoger planerar lektioner med IWB använder de olika strategier för detta. De 

använder olika program som följer med tavlan och de tillverkar eget lektionsmaterial.  

Dessutom används webbsidor som t ex Lektion.se för att dela material med varandra. Det 

finns också nätverk för pedagoger i form av webbsidor som taveltillverkaren står bakom. I en 

forskningsrapport från London har Moss (2007) undersökt i vilken utsträckning pedagoger 

använder egentillverkat och andras lektionsmaterial, se fig. 1.  
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Fig. 1. Pedagogers användande av olika typer av lektionsmaterial. (Moss 2007, s. 24) 

 

Bland de pedagoger i Moss (2007) undersökning som beskrev sig som mindre IKT-vana är 

det fler som gör eget material än som hämtar lektioner från Internet. Detta beskrivs i Moss 

(2007) rapport som ett problem. Det är de som inte har självförtroende och förmågan att hitta 

på Internet som gör egentillverkat lektionsmaterial och det kan ligga till grund för en mer 

konservativ undervisning. 

 

Men, det är inte alla pedagoger som kommer igång att använda tavlan. Det är något som  

Sundberg (2011) noterat i det forskningsprojekt då hon följde 23 pedogoger i deras arbete 

med IWB i två svenska skolor. Efter att tavlorna funnits på plats i mer än ett år är det 

fortfarande några pedagoger som aldrig har använt dessa. Anledningen till att de inte har 

kommit igång sägs vara att tiden för planering inte har räckt. Dessutom säger de att 

kunskaperna inte har räckt till för dem att våga använda utrustningen (ibid). 
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Metod 

Metodkapitlet är indelat i sex delar och inleds med en beskrivning av den kvalitativa 

undersökningen som studien bestått av. Därefter följer två kapitel som berör urvalet och 

genomförandet av intervjuerna och i det fjärde kapitlet förs en diskussion om metodproblem i 

studien. De två avslutande kapitlen handlar om kvalitetsaspekter samt hur de forskningsetiska 

principerna har följts i studien. 

 

En kvalitativ studie 

Undersökningen är kvalitativ vilket enligt Ryen (2004) kännetecknas av att 

sammanställningen görs i form av bilder och ord snarare än siffror. Den data som används 

kommer huvudsakligen från observationer eller ostrukturerade intervjuer. I en kvalitativ 

undersökning söks mening framför handling, men det sker ur aktörens eget perspektiv. 

Undersökningen har varit induktiv och hypotesgenererande (Ryen 2004). I kvalitativ 

forskning utvecklas hypoteser utifrån empirin som i det här fallet består av de berättelser om 

IWB som informanterna ger. Intervjuerna transkriberas, analyseras och tolkas. Analysen, den 

induktiva processen, gjordes i flera steg och beskrivs utförligare i analyskapitlet.  

 

Johannesson & Tufte (2003) har sammanställt Bruce L Bergs (2001) översikt över de 

aktiviteter som ingår i arbetet med en kvalitativ studie. Denna översikt stämmer överens med 

hur jag har arbetat även om processen inte har varit helt linjär (fig. 2). 

 

Fig. 2 Illustration av hur arbetet med analysen har gått till. Fri tolkning av Berg (2001). 
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I förväg utarbetades en intervjuguide för halvstrukturerade intervjuer (Ryen 2004). Under 

intervjuerna var jag inte särskilt styrd av intervjufrågorna eftersom jag ville att informanterna 

skulle berätta om sina egna upplevelser. Frågorna användes som bränsle för att få ny fart på 

diskussionen och få informanterna att förtydliga och fördjupa sina svar. Detta rekommenderas 

av Ryen  (s. 44) för den som är intresserad av att fånga intervjupersonens perspektiv. I 

intervjuerna har jag fått informanternas egna beskrivningar, data i form av ord, berättelser om 

arbetet med IWB. Eftersom informanterna har befunnit sig i flera olika kommuner i Sverige 

har jag inte haft möjlighet att träffa dem personligen utan jag har spelat in dem genom 

telefonintervjuer. I arbetet med intervjuer och analys har jag sökt finna informanternas egna 

perspektiv. Det är den intervjuade som är expert på sig själv och en bra intervjuare kan få 

fram intervjupersonens uppfattningar (ibid, s 53). 

 

I kodningen av materialet har jag sökt likheter och olikheter i pedagogernas berättelser om hur 

de arbetar med IWB och sedan värderat det utifrån den forskning som ligger till grund för 

studien.  

 

Urval 

Avsikten med undersökningen har varit att ta reda på pedagogernas egna upplevelser i 

användandet av tavlan. För att ta reda på mer om deras egna erfarenheter av att arbeta med 

IWB har jag intervjuat dem via telefon och spelat in varje samtal. Pedagoger till intervjuerna 

söktes via sociala medier som facebook, dela.se och textillärarlistan i olika nätverk för 

pedagoger. Begränsningen bestod i att jag ville intervjua pedagoger som arbetade med elever i 

de yngre åldrarna och som använder IWB i sitt arbete. De pedagoger som svarade och kunde 

tänka sig att delta i en intervju var en mycket blandad grupp, se fig. 3 (namnen är fingerade). 
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Namn Kommun År med IWB Ämne 

Moa Katrineholm 1 Ma (4-6), fritidsped. 

Wilma Katrineholm 0,5 Ma/No (1-6) 

Lisa Upplands Väsby 3 Textilslöjd 

Jenny Nyköping 0,5 Ma/NO (1-3) 

Anna Stockholm, friskola 1  Textilslöjd 

Nettan Malmö 1 Textilslöjd 

Benny  Linköping  3 Klasslärare 4-6 

Chrisse Jönköping 4 Förskola (3-5 år) 

Terje Jönköping 2,5 NO (4-6), utbildar 

pedagoger i att 

använda IWB 

 

Fig. 3 Presentation av informanterna 

 

Detta snöbollsurval (Bryman, 2002), gav ett brett urval med tre textillärare, en förskollärare 

och fem klasslärare i år 1-6. Informanterna har arbetat mellan ett halvt och fyra år med tavlan. 

Gemensamt för alla intervjuade är att de är intresserade av IKT i klassrummet och att de 

själva har sökt möjligheten att arbeta med IWB. Några arbetar som IKT-pedagoger och en av 

klasslärarna lär dessutom ut hur man kan arbeta med IWB i klassrummet för andra pedagoger 

i den kommun där han arbetar. Två av de intervjuade är män vilket motsvarar den 

könsfördelning som finns i skolan i de yngre årskurserna och inom förskolan. Tre av de 

intervjuade är textillärare. Från början var det inte något medvetet val men eftersom 

textilslöjd är mitt huvudsakliga ämnesområde så tyckte jag att det var intressant att intervjua 

dessa informanter. 

 

Valet att intervjua intresserade pedagoger har varit avsiktligt eftersom de har förmågan att 

belysa hur den interaktiva tavlan kan användas för att höja undervisningskvaliteten i skolan. 

 

Genomförande 

Först genomfördes en pilotintervju (Bryman, 2002) med en pedagog som bor i samma stad 

som jag. Intervjun tog ca 40 min och vi använde ett klassrum till intervjun. Pilotintervjun 

transkriberades och analyserades för att jag skulle få en bild av om mina frågor kunde hjälpa 

mig att få informanterna att prata om det jag var intresserad av. Därefter reviderades frågorna 
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samtidigt som jag sökte informanter via sociala medier. Åtta informanter svarade och jag 

genomförde ca 30-40 minuter långa telefonsamtal med dem. Intervjuerna transkriberades och 

analyserades i olika teman som anknöt till mitt syfte. Syftet reviderades och jag presentarade 

informanternas svar i resultatdelen av uppsatsen. Jag valde att ta med pilotintervjun eftersom 

jag tyckte att de svar jag hade fått i pilotintervjun berörde samma område och gav viktiga 

infallsvinklar i relation till undersökningens syfte. 

 

Analys 

I kvalitativ forskning har forskarens uppfattningar och förståelse betydelse för tolkningen av 

data och forskarens arbete kan liknas vid en process som leder från kaos till ordning 

(Szklarski, 2009).  Arbetsprocessen med analysen av intervjuerna har varit ganska omfattande 

och följande citat är en bra beskrivning av hur jag upplevde arbetet: 

 

Analysprocessen är dessutom en förvirrad, tidskrävande, icke-lineär och kreativ process med plats för 

mycket tvivel. (Ryen 2004, s. 107) 

 

De transkriberade intervjuerna har genomgått en kvalitativ dataanalys (Bryman 2002). Först 

gjordes en grovsortering utifrån syftet med uppsatsen där jag sorterade innehållet i alla 

intervjuer i tre olika teman. Dessa teman gjordes efter vad pedagogerna ansåg om arbetet med 

IWB, hur  IWB påverkade klassrumsarbetet och vad de tyckte om de utbildningsinsatser de 

hade varit med om. Medan denna sortering gjordes ströks det material som var mindre 

intressant eller som föll utanför ramarna för undersökningen. Sedan gjordes ytterligare 

sorteringar där materialet tolkades och nya rubriker sattes utifrån det som informanterna sagt i 

intervjuerna (se fig. 2).  

 

Metoddiskussion 

Ett möjligt metodproblem rör urvalet av informanter. Dessa har sökts via sociala medier och 

de har själva tagit initiativ till att bli intervjuade. Tiden har inte räckt till för att söka fler 

informanter och göra en jämförelse med andra, mindre entusiastiska pedagoger. De avgörande 

fördelarna med detta tillvägagångssätt har varit att få spridning mellan olika ämnen och olika 

åldrar bland pedagogerna. Det faktum att informanterna själva har haft ett intresse för att bli 

intervjuade påverkar resultatet. De har ett intresse för IKT i skolan och vill gärna delge sina 

uppfattningar kring detta. Trots det tror jag att det finns fördelar eftersom dem jag har 
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intervjuat har varit väl insatta i den potential och de problem som IWB:n kan medföra i 

klassrummet. Ryen (s. 80) beskriver fördelarna med att använda informanter som sitter inne 

med mycket information i ämnet.  

 

Ett annat möjligt metodproblem handlar om att informanterna använder IWB i undervisningen 

men att två av de intervjuade inte haft tavlan längre än ett halvår. Det är möjligt att den tiden 

är för kort för att de ska kunna göra utförliga beskrivningar av hur tavlan används. 

 

Intervjuer genomfördes via telefon. För mig har det varit en ovan situation att telefonintervjua 

och även om jag försökt hålla mig neutral i intervjusituationen kan jag vid transkriberingen se 

att jag vid några tillfällen har uttryckt uppskattning när informanterna har berättat något 

positivt. Ett problem som alltid uppstår vid en telefonintervju handlar om att intervjuaren inte 

har samma möjligheter att läsa av kroppsspråk och annat som inte är uttalat. Om det hade 

varit möjligt att genomföra intervjuerna ansikte mot ansikte hade jag som intervjuare haft 

större möjligheter att se även det outtalade. När intervjuerna spelades in var det en av de 

genomförda intervjuerna som aldrig blev inspelad pga tekniska problema. Där gjordes istället 

en sammanfattning direkt efter telefonsamtalet. 

 

Den empiriska förankringen hade kunnat öka om informanterna hade fått tid att ge feedback 

på arbetet, sk respondentvalidering (s. 182). Intervjuerna i denna studie utfördes i början av 

2010, medan uppsatsen färdigställs i slutet av 2011. Tidsaspekten mellan genomförda 

intervjuer och färdigt arbete har jag bedömt som alltför lång för att det ska vara värdefullt 

med feedback från de intervjuade. I resultatdelen kan heller inte enskilda informanters utsagor 

utläsas vilket gör att feedback den här gången inte är relevant. Det är dessutom viktigt att 

notera att resultatet är giltigt för 2010 års situation, eftersom IKT-utvecklingen i skolan har 

gått snabbt. Den ökande satsningen på 1-1 påverkar troligtvis användandet och nyttan av IWB 

i klassrummen.  

 

Kvalitetsaspekter 

Larsson (1994) har tagit fram olika kriterier för att belysa vad som utmärker ett väl utfört 

kvalitativt forskningsarbete. Jag har valt att lyfta fram tre av dessa eftersom dessa har 

betydelse för den utförda studien. 
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Heuristiskt värde (Larsson 1994) handlar bl a om hur andra ser på värdet av resultatet. Har 

studien tillfört något nytt? Det här är en studentuppsats och tiden därmed begränsad. Men, det 

förmedlar ändå en bild av hur verkligheten kan se ut för de pedagoger som använder tavlan i 

sitt arbete. Intervjuerna gjordes 2010 och inom det här området går utvecklingen väldigt fort. 

När jag påbörjade uppsatsskrivandet var de interaktiva tavlorna ett ganska nytt fenomen i 

Sverige men idag ökar användandet i snabb takt. Under våren 2012 kommer alla klassrum i 

Linköping att få digital utrustning. Jag tror att studien kan ha ett värde för de pedagoger som 

ännu inte har fått insyn i hur tavlorna används. 

 

Empirisk förankring (Larsson 1994) handlar om överensstämmelsen mellan verklighet och 

tolkning. Det är min tolkning av data som ligger till grund för resultatet. Jag har ett stort 

personligt intresse för IKT i skolan. Även om jag har lagt mig vinn om att ha en objektiv 

inställning har min grundsyn troligen påverkat resultatet i denna studie. Larsson skriver (s. 

185) att detta nödvändigtvis inte är negativt. Medvetenhet om tolkningars ofullkomlighet och 

ett gott omdöme, nämns som faktorer som kan höja kvalitén i studien. I intervjuerna och 

tolkningen av dessa har jag försökt att hela tiden vara medveten och ha ett gott omdöme. Jag 

har dessutom varit nyfiken på pedagogernas berättelser om arbetet och sökt bredd i den 

litteratur jag har läst.  

 

Det pragmatiska kriteriet (Larsson 1994) handlar om värdet av studien. Finns det intresse för 

forskningsfrågan? Jag är säker på att det finns intresse för frågan om interaktiva tavlor och 

IKT i skolan. Alltfler skolor och kommuner satsar på detta och jag hoppas att min studie ska 

kunna bidra till en diskussion om på vilka sätt det kan höja undervisningskvalitén. 

 

Forskningsetiska aspekter 

Undersökningen har gjorts i enlighet med de etiska forskningsråd som vetenskapsrådet tagit 

fram (Vetenskapsrådet 2002). De etiska forskningsråden består av informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Enligt forskningsrådets 

anvisningar har de medverkande varit informerade om syftet med studien i förväg och de har 

haft rätt att avbryta deltagandet när som helst under undersökningen. Alla intervjuer har byggt 

på frivillighet. Alla deltagare har anonymiserats och ingen utomstående kommer att få tillgång 

till materialet från undersökningen. Insamlat  material kommer inte att användas till något 

annat än forskningsändamålet. Materialet kommer att förvaras och ingen annan än jag 
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kommer att använda sig av det. Alla deltagare har informerats om att de elektroniskt kan ta 

del av uppsatsen när den är färdigskriven. 

 

Resultat 

Resultatdelen inleds med pedagogernas uppfattning om den egna undervisningen. Det 

efterföljande kapitlet handlar om hur pedagogerna ser på interaktivitet och vilken roll den har 

i klassrummet. Två underrubriker i kapitlet om interaktiviteten och lärandet handlar om hur de 

intervjuade pedagogerna delar lektionsmaterial med andra och vilka tillbehör som de 

använder till tavlan. Nästföljande kapitel handlar om eleverna i klassrummet och på vilka sätt  

den interaktiva tavlan bidrar till elevers motivation för skolarbetet. Därefter följer ett kapitel 

som handlar om den interaktiva tavlan i slöjden. Som utbildat textillärare har jag funnit det 

intressant att i resultatdelen beskriva hur textillärare använder IWB i slöjdundervisningen. Det 

avslutande kapitlet i resultatdelen handlar om vad pedagogerna anser om hur IWB påverkar 

undervisningskvaliteten. 

 

Pedagogers uppfattning om att undervisa med IWB 

Den interaktiva tavlan är ett hjälpmedel som de intervjuade pedagogerna och deras elever 

uppskattar. Det är roligt att använda tavlan och alla kan se ordentligt vad pedagogen visar. 

Tavlan kan användas i alla ämnen och i alla åldrar. Ett par av de intervjuade säger att de tror 

att tavlan är ännu mer användbar för yngre barn än för äldre. Yngre barn, som inte kan läsa, 

tilltalas mer av visualiseringen som tavlorna tillför undervisningen. Interaktiviteten och 

möjligheten att visualisera förbättrar undervisningsmöjligheterna men flera av pedagogerna 

ställer också frågan: Vad betyder interaktiviteten för lärandet? De vill inte att tavlan ska 

användas som en vanlig whiteboard. Det är den alldeles för dyr för. Flera av pedagogerna 

uttrycker frustration över att inte hinna med att sätta sig in i verktyget ordentligt. Det måste få 

ta tid att lära sig och de lär, på egen hand, tillsammans med andra pedagoger och tillsammans 

med eleverna. 

 

Tavlan möjliggör ett gemensamt lärande och Lena berättar att när de t ex gör tankekartor så 

engagerar det eleverna tillsammans. Det går förstås att göra även utan en IWB men eftersom 

det går att förändra det som skrivs, samtidigt som skrivandet pågår så tillför den IWB som 
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hon använder en extra dimension till lärandet. Att alla kan samlas kring något gemensamt gör 

undervisningen mer spännande. 

 

En annan fördel som nämns är möjligheten att spara ner det som gjorts och att kunna ta fram 

det igen. Eleverna kan även använda uppgifterna hemifrån. 

 

Ja det är jättejättebra för skolan o då blir det mer att barnen blir också vana att dom har laddat ner det här 

notebook hemma på sina datore. Dom får läxor o sånt via notebook. Om en lärare har skrivit i notebook o 

då  är det bara att spara ner o så  skicka hem till såna som är sjuka eller lägga ut det på vårat intranät som 

alla har åtkomst till. (Anki) 

 

Att kunna spara det som klassen har arbetat med underlättar pedagogens arbete. De behöver 

inte kopiera lika mycket material som de har gjort tidigare. Johanna berättar också om lyxen 

att kunna skriva och spara material direkt. Dessutom kan hon använda fina bilder som gör att 

de yngre eleverna förstår vad hon pratar om.  

 

Även fast man kanske ritar som en kråka. Om man vill visa nånting, en bild. Jag visar  t ex vattnets 

kretslopp på tavlan. Då lägger man upp en bild o sen så kan man kluddra på den också direkt. Det är 

jättebra. (Johanna) 

 

Förutom att ta fram fina bilder så kan hon alltså anteckna runt bilden och visa detaljer för 

eleverna på ett sätt som gör att de lättare förstår. 

 

De intervjuade pedagogerna återkommer till att eleverna ofta kan mycket och att de är orädda 

för tekniken. En av pedagogerna funderar lite extra över detta: 

 

Man får bjuda på sig själv. Det är inte mycket jag kan. Jo, men det är klart jag kan ju vissa saker men dom 

kan ju också. Man får leta sig fram. Man får va lite ödmjuk med det där. Den kunskap jag har är kanske 

inte aktuell. (Terje) 

 

Det handlar om att låta eleverna vara delaktiga i lärandet.  

 

När tavlan finns på plats i det egna klassrummet används den, anser de jag har intervjuat. Det 

är en stor fördel för pedagogen som inte behöver koppla sladdar eller bära in projektor till sitt 

klassrum. De pedagoger som inte har någon egen tavla verkar sällan flytta över verksamheten 
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till det klassrum som har en IWB. Den intervjuade förskolläraren säger att tavlan finns mitt i 

verksamheten och att den är ett av valen i den fria leken för förskolebarnen i åldern 3-5 år.  

Det händer att den interaktiva tavlan inte är tillgänglig fastän utrustningen finns på plats. 

Oftast är det inga problem men när det krånglar saknas IKT-support för flera av dem. Det 

känns mindre bra för den som har förberett lektioner när utrustningen inte fungerar.  

 

Så därför när man lanserar såna här bitar är det ju oerhört viktigt att allting runtomkring fungerar alltså 

minsta lilla tekniska problem skapar ju ett jättehinder för dom som redan är negativa o där har ju dom 

som är tekniskt ansvariga i kommunen ett jättestort ansvar. (Terje) 

 

Några av pedagogerna berättar om tillfällen då utrustningen inte har fungerat som den ska och 

hur de har löst det, antingen genom att göra något annat eller genom att ta elever till hjälp.  

De intervjuade pedagogerna berättar om en mängd olika program och bildbanker som följer 

med tavlan. En del skolor köper in program som pedagogerna gärna använder, t ex NE, 

@slöjda och andra lek-o-lärprogram. Bildbankerna är användbara men en av texillärarna 

nämner att det inte finns tillräckligt mycket bilder för slöjd. Program som hämtas från Internet 

används också frekvent men det är inte allt som finns som kan hämtas hem av pedagogerna. I 

vissa kommuner används låsta datorer, sk tunna klienter, och då är det inte möjligt att ladda 

hem program. Fritidspedagogen är  mycket missnöjd med detta eftersom hon ser stora 

möjligheter att kunna använda de resurser som hon anser finns för pedagoger på Internet. 

 

Flertalet av de intervjuade producerar mycket eget material. De gör det för att anpassa till 

elevgruppen men det är också ett sätt för pedagogerna att spara pengar till skolan. Flera 

uttrycker missnöje med att det tar mycket tid, men de säger också att det inte finns någon 

annan möjlighet för dem.  

 

Jag gör mitt eget som jag anpassar till mina barn. Det är klart att det är väl lite överdrivet när det finns 

men det är dyrt o det vet jag att det skulle vi inte, nej, det är lite för dyrt för oss i vår stadsdel… (Nettan) 

 

De kan inte köpa in program även om de vet att kvaliteten skulle kunna vara ännu bättre. De 

tar istället egna fotografier, scannar in bilder och sätter samman presentationer i olika ämnen. 

Flera nämner att de lägger ner mycket tid på att göra snygga presentationer. Det finns också 

en ambition hos vissa att använda rätt sorts färger och typsnitt för att visualisera. Det blir en 
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hjälp för barnen och ökar förståelsen för olika problem hos alla elever. Pedagogerna vill 

förstärka presentationer med bra bilder och färger och tydligheten är viktig. 

 

Pedagogerna nämner olika fördelar med att producera eget material. Det blir direkt anpassat 

till åldersgruppen och det finns en förhoppning om att materialet ska kunna återanvändas vid 

ett senare tillfälle. Alltefter de lär sig mer om hur de kan använda tavlan kan de lägga till eller 

ta bort material i de presentationer som de gör. De tror att den tid de lägger ner nu på att ta 

fram eget material får de igen senare när materialet kan återanvändas. 

 

Flera av pedagogerna säger att de arbetar mer med media och film nu än de har gjort tidigare. 

De som har möjlighet till strömmande film säger att det blir mycket enklare nu än tidigare. De 

använder filmer i undervisningssyfte. En av pedagogerna säger att han ser filmer i förväg på 

skolan och förbereder sedan undervisningsmaterial kring de filmer som de ser. Filmerna kan 

vara av olika karaktär, film för underhållning och ämnesfilmer i t ex geografi.  

 

Interaktivitet och lärande 

Interaktiviteten mellan tavlan och användaren gör det roligare för eleven säger de intervjuade. 

De blir delaktiga i processer som händer på tavlan. De kan gå fram och rita eller skriva direkt. 

I en del av de program som används kan eleverna få direkt respons på om de gjort rätt eller 

fel. De lär sig väldigt snabbt hur de ska använda de olika programmen. 

 

Interaktiviteten, dvs diskussionerna, mellan dem som befinner sig i klassrummet ökar. Detta 

är något som framförallt förskolläraren nämner. De små barnen blir mycket engagerade och 

diskuterar gemensamma lösningar när de t ex håller på med något av programmen från 

lekolär. När barnen på förskolan använder tavlan sitter de inte still. 

 

Så det blir väldigt rörlig aktivitet. Så det har varit jättekul o se den det var en upplevelse det var en 

ahaupplevelse att jobba med datorer på stor skärm o med många o ja dom lär av varandra väldigt bra då 

”Nej men klicka där” o ”Nej men oj” ”ta på a” eller nånting. Det blir väldigt mycket samtal o 

diskussioner. (Carina) 

 

Interaktiviteten inbjuder till delaktighet, vilket intervjuade pedagoger berättar om berättar om 

på olika sätt. 
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Jag tycker nog att interaktiviteten ökar mellan elever och lärare i och med att man bjuder in eleverna till 

att vara delaktiga. (Wilma) 

 

När alla kan se ordentligt är det lättare att utmana eleverna och ge dem möjlighet att diskutera 

texter eller mattetal. En av pedogogerna har använt tavlan när de har producerat en 

skoltidning. Det blir åskådligt och eleverna kan själva flytta runt texten så att det blir en bra 

tidning. När eleverna gör detta diskuterar de under tiden. 

 

Där använder vi den till att vi håller på att göra en tidning, en fritistidning. Så då sätter vi ihop det på 

smartboarden o så kan barnen se under tiden o så kan vi flytta o ändra hur vi vill att tidningen ska se ut. 

(Moa) 

 

Men, pedagogerna berättar inte bara om diskussionerna mellan eleverna i klassrummet utan 

också om hur eleverna interagerar med omvärlden. Den kan öka om pedagogen är öppen för 

det. Interaktiviteten sägs vara den allra största förtjänsten med tavlan. 

 

 Det är lätt att ta in världen i klassrummet. Det är viktigt det. Då har du den greppbar och live och man 

kan diskutera /…/ Ett praktiskt redskap som förenklar för läraren. Det tar in världen i klassrummet vilket 

gör att läraren inte begränsas till sitt klassrum. Detta leder till mer diskussioner i klassen. De arbetar mer 

med det visuella och audiovisuella än förut. Detta gör att eleverna ser och förstår mer. (Benny) 

 

Beroende på vilken lektion som pedagogen har används interaktiviteten på olika sätt. Flera 

uttrycker att de fortfarande undersöker möjligheterna här och att de ännu inte fullt ut vet vad 

interaktiviteten innebär för dem och de elever de har. Flera av pedagogerna pratar positivt om 

interaktiviteten men ett flertal av dem har svårt att redogöra för vad de anser att 

interaktiviteten handlar om.  

 

Det är väl det rörliga, att man…? (Moa) 

Är det att man är delaktig i själva processen där framme om man flyttar om, kombinerar? (Benny) 

Men det kanske också kan kallas interaktivt då? (Wilma) 

 

Att det går att flytta och göra ändringar på tavlan är en del av interaktiviteten men det kan 

också handla om att eleverna visar och presenterar saker för varandra. Den intervjuade 

förskolläraren berättar om de barn hon arbetar med. De är mellan tre och fem år och när de 
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kom tillbaka från semestern hade de USB-stickor med sig med bilder från semestern. Barnen 

visade och berättade för varandra om vad de hade gjort under sommaren. Hon berättade att 

detta var ett fantastiskt lärtillfälle, där barnen interagerade med varandra och med tavlan. 

 

Dela lektionsmaterial 

Undervisningsmaterial som pedagoger tar fram för att använda till den interaktiva tavlan kan 

sparas och återanvändas. Flera pratar om möjligheten att dela material med andra, på den egna 

skolan eller i kommunen samt på lärarsidor som t ex www.lektion.se och 

www.teacherondemand.se .  

 

Inställningen till att dela material med andra varierar. Slöjdläraren har lagt ut filmer och hon 

skulle gärna se att fler delade med sig. Andra pedagoger använder Fronter, Skolkompassen 

eller First Class för att dela material på skolan och i kommunen.  

 

En av pedagogerna känner sig väldigt ensam i arbetet med IWB:n, eftersom han är ensam 

användare på sin skola. Han säger att han gärna skulle se att det fanns ett nätverk i kommunen 

där de skulle kunna dela material med varandra. Han gör mestadels eget material men: 

 

Inspiration däremot kan jag hämta på olika webbsidor. (Benny) 

 

Flera hämtar inspiration och tips från t ex www.lektion.se men de varnar också för att alla 

lektioner inte är genomtänkta. De säger att det finns en risk med att gå in och kopiera rakt av 

och att det blir bättre att göra själv för att det ska passa den undervisningsgrupp som de har, 

även om det tar mycket tid att göra det själv. De vill heller inte lägga ut material som är 

ogenomtänkt och här tar de även upp de problem som kan uppstå för pedagoger som inte har 

tänkt på den upphovsrättsliga frågan. 

 

Vi har flera som gör så mycket läromedel till tavlan och tyvärr kommer det inte ut för vi lånar ju lite 

bilder på nätet o då måste man ju va ännu mer restriktiv att dela med sig… (Nettan) 

 

Det händer att de avstår från att dela med sig av det egenproducerade materialet för att de inte 

känner sig trygga med att veta vad som gäller upphovsrättsligt. 

 

http://www.lektion.se/
http://www.teacherondemand.se/
http://www.lektion.se/
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Användbara tillbehör 

I en av kommunerna har pedagogerna möjlighet att under ett par veckors tid låna 

mentometerknappar. En av pedagogerna berättar att de har använt dessa i olika 

undervisningssyften. Ett användningsområde kan vara för att ta reda på vad eleverna tycker i 

olika frågor. Ett annat kan vara för att få svar på om eleverna har förstått frågan. De 

pedagoger som använt dessa säger att eleverna har uppskattat dessa men att han själv ser fram 

emot den nya generationens mentometerknappar där eleverna kan skriva in längre svar. Det 

finns en önskan om att kunna få mer utförliga svar från eleverna. 

 

De pedagoger som har dokumentkamera kopplad till den interaktiva tavlan säger att den är ett 

mycket värdefullt tillbehör till tavlan, inte minst för att spara tid. Med dokumentkameran kan 

de enkelt visa t ex en sida i en bok, eller hur eleverna ska trä symaskinen. Anna använder 

dokumentkameran i slöjden: 

 

Jag har även en sån här dokumentkamera. Den kan man ju använda. Alltså den fotar du ju inte bara med 

utan du visar medans du gör. Jag använder den om jag broderar. När jag gör ett stjälkstygn så kan jag ju 

hålla min hand under dokumentkameran o så kommer det upp på tavlan. (Anna) 

 

Med dokumentkameran kan elevers egna texter visas i helklass och de kan tillsammans föra 

en diskussion om språket. De som har dokumentkamera slipper scanna in material i förväg 

eller fotografera vilket förenklar arbetet som pedagoger. 

 

Elevers motivation 

Några av pedagogerna säger att de tycker att eleverna blir mer motiverade i klassrummet och 

att IWB:n gör dem mer aktiva. I undervisningen kan pedagogerna styra undervisningen och se 

till att det händer mer och utmana eleverna, visuellt och audiovisuellt. Pedagogerna upplever 

att eleverna tycker att det är roligt.  

 

De vet inte riktigt vad som dyker upp på nästa sida. Det skapar nyfikenhet o lite intresse tror jag. (Benny) 

 

Men, de ställer också frågan om det är nyhetens behag som påverkar motivationen. Några 

säger också att de inte har arbetat tillräckligt länge med tavlan för att veta vilken effekt den 

har haft på elevernas inställning och motivation.  

 



 Martina Lundström 
 Interaktiva tavlor i svenska klassrum 
  
  

33 

 

Några av de intervjuade pratar om att undervisningen går snabbare, vilket skulle kunna vara 

motiverande för vissa elever. Men, blir det väldigt mycket samtal och diskussioner går det 

kanske ändå inte snabbare. Pedagogerna frågar sig också om det är bra att det går snabbare. 

Hänger eleverna med?  

 

IWB-användning i slöjden 

De pedagoger som använder tavlan i ämnet slöjd säger att den används nästan varje lektion. 

Det blir som en extra pedagog i klassrummet. Eleverna kan själva ta fram bilder och 

instruktionsfilmer på olika arbetsmoment inom ämnet slöjd. Alla kan se samtidigt vilket gör 

tavlan mycket användbar. 

 

En av slöjdlärarna tar fram egna inspirationsfilmer som eleverna kan använda i ämnet slöjd. 

Dessa filmer är mycket användbara eftersom barnen kan se samma moment flera gånger och 

själva använda tavlan för att själva se samma instruktion flera gånger. Hon säger att 

pedagoger i de praktiska ämnena inte är prioriterade när det gäller satsningar på IWB i 

klassrummen men att hennes kollegor har stöttat henne att göra eget material. Hon hinner inte 

vara med överallt i slöjdsalen och här uttalar hon sig om vad hennes kollegor har sagt om 

användbarheten av IWB i slöjdsalen: 

 

 Du Nettan, du ska ju ha en, är det nån som ska ha en så är det ju du. I det praktiska behöver man 

förtydliga flera gånger om för hon (slöjdläraren, min kommentar) kan inte vara på alla ställen. (Nettan) 

 

När eleverna kan se samma instruktion flera gånger om, får hon tid att gå vidare och stötta de 

andra eleverna individuellt i klassrummet. Detta anser hon vara särskilt användbart i de 

praktisk-estetiska ämnena. 

 

En av slöjdlärarna nämner också den stora nyttan som hon har av dokumentkameran i slöjden. 

Med händerna under dokumentkameran kan hon visa hur hon broderar eller trär symaskinen 

och alla kan se ordentligt hur hon gör genom att titta på tavlan. Det hon visar spelas in och 

eleverna kan själva ta fram det för att repetera på egen hand medan hon ger individuellt stöd 

till de elever som behöver det. 
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IWB-satsningen och undervisningskvaliteten 

De intervjuade har alla ett stort intresse för IKT i skolan. Denna IKT-kunskap har de haft 

nytta av sedan de har fått interaktiva tavlor i klassrummen. De känner att de klarar av tekniken 

och vill utveckla sitt användande av tavlan. Men, de gör också beskrivningar av hur de sett 

andra pedagoger som har fått tavlor och att de kan se att dessa inte används. Det är ett 

problem att alla pedagoger inte har intresse för att ta till sig ny teknik. 

 

Dom är mindre motiverade… men en del saknar ju rätt, en del saknar ju datakunskaper så att det blir 

problem för dom om man ska använda det, så att det är ju, man måste känna sig säker, alltså känna viss 

säkerhet… (Terje) 

 

Men, en av de intervjuade önskar att även de mindre motiverade pedagogerna ska prova att 

använda tekniken.De ska inte bara låta tavlan hänga där oanvänd. Hennes tips är att den som 

känner sig osäker börjar med några enkla saker. 

 

Man ska använda den! För man kan göra bara såna här enkla saker som vi gör nu. Vi har plockat fram en 

födelsedagstårta med ljus som liksom brinner och som är uppe varje gång det är nån som fyller år på 

morgon. Så när dom kommer in så är den uppe o så står det grattis till den personen. Bara en sån grej kan 

göra alla glada! (Wera) 

 

Hur ska pedagogen då kunna få den säkerhet som behövs för att använda tavlan på ett bra 

sätt? De intervjuade pedagogerna föreslår att de som får IWB ska gå kurser, diskutera med 

andra pedagoger och avsätta tid för att delge varandra exempel på bra lektionsupplägg. De 

flesta av de intervjuade har gått en inledande kurs som visar tekniken i tavlan. Denna 

inledning har de uppskattat. Ofta tillhandahåller de som har sålt tavlan en sådan kurs. Därefter 

handlar det om eget arbete för att bli trygg att använda tavlan i undervisningen. Att lära 

tillsammans med eleverna nämns som ett sätt att lära sig använda den. Eleverna beskrivs som 

orädda: 

 

Eleverna är fullständigt orädda. Dom bara kastar sig över tavlan o dom fixar o snabba är dom. Dom är ett 

stöd många gånger. (Benny) 

 

De pratar också om vikten av gemensamma diskussioner med pedagoger som undervisar 

samma ämne som de själva eller med pedagoger inom samma åldersspann. 
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Några av pedagogerna säger att de tror att de inte fullt ut utnyttjar tavlans potential. De som 

inte har haft tavlan länge säger att de ännu inte har hunnit sätta sig in i hur tavlan fungerar. 

Det behövs också tid för att utveckla kunskaper och använda dem i klassrummet. Det räcker 

inte med att få en tavla i klassrummet. Pedagogerna behöver tid för kurser och diskussion i 

arbetslag eller på skolan för att de ska kunna utveckla kunnandet och våga använda IWB:n i 

klassrummet. Funktionerna i tavlan, mjukvaran, och olika program skulle kunna användas 

mer om de hade mer tid för fortbildning och utbyte av lektionsmaterial med andra pedagoger.  

 

Det finns så mycket man kan använda interaktiva tavlor till tycker jag. Jag menar att de fungerar som 

alltifrån flannellograf till OH till annat nytt tänk så är det ofta bara tiden som hindrar mer än idéerna. 

(Terje) 

 

Flera av pedagogerna uttrycker missnöje med att inte ha fått den tid som de anser att de skulle 

behöva för att utveckla sitt kunnande. En av informanterna säger att hennes rektor har före-

slagit att hon kan hämta lektioner på nätet men att hon inte vill arbeta på det sättet. Hon vill 

kunna tillverka egna lektioner och har använt sin fritid till att planera tillsammans med en 

kollega i samma situation på en annan skola. 

 

Ytterligare en sak som flera av pedagogerna nämner är att tekniken ska fungera. Några har 

sett exempel på hur dyr teknik har köpts in och ändå används den inte eftersom det tar för 

lång tid att få IKT-support. De hinner tröttna om inte tekniken fungerar och det känns väldigt 

trist att planera för bra och genomtänkta lektioner som havererar då tekniken strular.  

 

För de pedagoger som redan är IKT-vana verkar inte tekniken i sig vara något större problem. 

När de berättar om hur de navigerar tavlan och använder funktionerna så säger de att ”Det är 

rätt så lättarbetat”, ”datamässigt är jag självlärd”,”Jag är inte rädd för att prova heller. Jag 

tycker att det är …jag testar gärna”. De provar sig fram tillsammans med eleverna. 

 

De vill kunna använda tavlan på ett sätt som främjar elevdelaktighet. Terje, som använder 

tavlan själv och utbildar pedagoger att använda tavlan har sett att när tavlan används på ett bra 

sätt så lyfter det undervisningen. 
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Det är roligt o se när det används på ett vettigt sätt i klassrummen för det lyfter lite lyfter undervisningen 

lite och man kan få eleverna att bli aktiva på det sättet så blir det lite trevligare Det hör man från många 

håll sen gäller det verkligen att använda den här tavlan på många olika sätt Det finns ju så många olika 

sätt att använda den på o få eleverna aktiva. (Terje) 

 

De pedagoger som har egen dator i arbetet säger att den har varit till hjälp för dem att utveckla 

den kompetens som krävs för att använda IWB:n. Till tavlornas mjukvara följer det med  

nycklar som gör att programmet kan användas på andra datorer än dem som hör till tavlan. De 

säger att det har varit en stor hjälp för dem att de har kunnat använda dessa program hemifrån. 

Ungefär hälften av de intervjuade använder lärplattformen Fronter eller liknande i arbetet 

vilket gör att de kan komma åt allt material hemifrån. 

  



 Martina Lundström 
 Interaktiva tavlor i svenska klassrum 
  
  

37 

 

Diskussion 

Med bakgrund i de nio intervjuerna och läst litteratur sammanfattar jag det jag har kommit 

fram till i fyra kapitel. Det första av dessa handlar om hur pedagoger planerar lektioner och tar 

fram material. Därefter förs en diskussion om vad interaktiviteten i tavlan kan innebära. I det 

näst sista kapitlet skriver jag om tavlan som ett verktyg för mediering av kunskap.  

Slutkapitlet i diskussionen handlar om hur tavlan kan påverka kvaliteten på undervisningen.  

 

Lektionsmaterial, eget eller från Internet 

Den som undervisar med IWB ställs inför valet att tillverka eget material eller hämta 

inspiration eller färdiga lektioner från Internet. I Moss (2007) undersökning finns en önskan 

att pedagoger skulle använda färdigproducerat material i större utsträckning. Hon skriver att 

det är de osäkra som väljer att göra eget material. Bland dem jag har intervjuat, som alla är 

IKT-vana, finns en tveksamhet vad gäller att hämta material från olika webbsidor. De 

framhåller istället fördelarna med att göra eget material eftersom det bättre kan anpassas till 

den tänkta elevgruppen. Egentillverkat sägs också vara lättare att återanvända och förbättra 

även om det tar mycket tid att göra. Men, en av dem säger också att hon skulle vilja köpa in 

mer material men att skolans ekonomi inte räcker till. I den stadsdel där de arbetar finns inte 

den möjligheten. 

 

Hur kommer det sig att Moss (2007) drar slutsatsen att det är de IKT-ovana som tillverkar 

eget material till IWB i sin studie? I min studie är det istället IKT-vana pedagoger som säger 

att de helst tillverkar eget material. En tänkbar orsak skulle kunna vara att pedagoger 

använder webbresurser på olika sätt. Den som har liten eller obefintliga IKT-kunskaper har 

heller inte förmågan att söka på Internet och den med mycket IKT-vana kanske inser 

fördelarna med att själv tillverka eget material till IWB:n. Varken den här studien eller Moss 

(2007) undersökning handlar om vilken sorts webbresurser som pedagoger använder vilket 

gör att det inte är möjligt att dra några slutsatser om betydelsen av att tillverka eget 

lektionsmaterial eller att hämta från Internet. Men planerandet av lektioner och 

genomförandet av dessa förändras för pedagoger som använder IWB. Det tar mer tid att 

förbereda bra lektioner och det är nödvändigt med digital kompetens för att det ska bli bra 

(Moss 2007).  
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I intervjuerna säger några av pedagogerna att de gärna skulle vilja dela med sig av det 

material de har tillverkat men att de är osäkra på om det är okey upphovsrättsligt. Förutom 

teknisk och pedagogisk kunskap kan pedagoger behöva utbildning i frågor som handlar om 

upphovsrätt. PIM-utbildningen som Skolverket står bakom och som många kommuner har 

satsat på, innehåller olika delar av begreppet digital kompetens. En av dessa handlar om att 

skapa medvetenhet kring upphovsrättsliga frågor i egenproducerat material.  

 

Tavlan och interaktiviteten 

Interaktiviteten i tavlan kan förstås på olika sätt. Det handlar om själva tavlan, tavlans 

interaktion med användaren och tavlans förmåga att öka interaktionen i klassrummet. De 

intervjuade pedagogerna visar olika medvetenhet om på vilka sätt tavlan främjar interaktivitet.  

Det är bara en av de intervjuade som visar förståelse för vad interaktiviteten kan innebära, 

utöver de enklare tekniska funktionerna. När han pratar om hur klassen kan interagera med 

omvärlden och hur det lyfter klassens diskussioner, då tycker jag att han visar att han nått 

längre än de andra i sitt tänkande kring interaktivitet. Kanske beror hans tänkande kring 

interaktiviteten på att han är den av de intervjuade som har haft tavlan längst tid, i tre år. Det 

finns anledning att tro att den som har använt tavlan en längre tid också har möjlighet att nå 

det som Burden (2002) beskriver som profound learning. Det innebär en mer djupgående 

undervisning där deltagarna förväntas ta en aktiv roll och skapa meningsfulla aktiviteter. Det 

är en aktiv process och kunskapen är inte förbehållen pedagogen. Undervisningen är 

utmanande och pedagoger och elever lär tillsammans. När Burden (2002) skriver om att 

lärandet kan delas in i tre utvecklingssteg finns en önskan om ett nytt och förändrat lärande 

men han skriver också att få pedagoger har möjlighet att nå det sista utvecklingssteget, det 

han kallar profound. För att nå det steget krävs stor kompetens och pedagogen måste ha fått 

tid för att utveckla sitt kunnande om hur interaktivitet kan förstås.  

 

Det tar tid att nå till en punkt där förståelse för interaktivitet har utvecklats vilket både Burden 

(2002) och Sundberg (2011) framhåller. Bland dem jag har intervjuat finns också en 

tveksamhet om vad interaktiviteten kan innebära. Kanske skulle förståelsen för interaktivitet 

kunna förstås bättre om pedagogerna fått tillgång till de begrepp som Mercer (2010) 

använder. Han kallar det teknisk interaktivitet och dialogisk interaktivitet. Den tekniska, att 

kunna använda tavlans funktioner skiljs från den dialogiska, som handlar om att elever och 

pedagoger ska utveckla engagemang och skapa kunskap tillsammans.  
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Mer kunskap om vad interaktiviteten i tavlan kan betyda skulle kunna leda till höjd 

undervisningskvalitet. Detta är något som informanterna i den här studien påtalar och som 

Moss (2007), Mercer (2010) och Sundberg (2011) också skriver om. Mercer (2010) skriver att 

tavlan kan främja en dialogisk undervisning, där pedagogen ställer komplexa frågor och där 

det kollektiva lärandet tar plats. Om pedagogernas har kompetens om dialogisk interaktivitet 

och hur den interaktiva tavlan kan bidra till detta ökar potentialen att höja kvaliteten i 

undervisningen. Tavlan kan fungera som ett verktyg som stimulerar det kollektiva och 

individuella lärandet i klassrummet.  

 

Den interaktiva tavlan –ett medierande verktyg 

Säljö (2005) skriver att verktyg som människor skapar för mediering av kunskap är något som 

möjliggör och fördjupar lärandet. Den interaktiva tavlan fungerar som ett verktyg för 

mediering och pedagoger som börjar arbeta med dessa har olika förhållningssätt och använder 

den på olika sätt. Det går alldeles utmärkt att fortsätta arbeta som tidigare, men med fördelen 

att alla kan se ordentligt. Den interaktiva tavlan kan användas istället för en OH. Men, tavlan 

möjliggör också ett förändrat arbetssätt där elevers motivation och engagemang i större 

utsträckning kan användas som drivkraft i skolarbetet. Eleverna i Gustafssons studie (2009b) 

är helt eniga om att tavlan bidrar till att de lär sig bättre. Bland mina informanter är det några 

som nämner att eleverna blir mer nyfikna och att de ökade möjligheterna till visualisering ger 

ett mervärde till undervisningen. Kennewall (2007), Burden (2002) och Moss (2007) skriver 

om att det finns en potential till ett förändrat arbetssätt för pedagoger som använder tavlan 

men det tar tid att utveckla arbetssättet med IWB. Kennewall (2007) skriver att det är den 

enskilda pedagogen som är avgörande för om tavlan/IKT kan bidra till att stimulera en 

undervisning som främjar reflektion och kognitiva förmågor. Utifrån läst litteratur och genom 

det som informanterna säger drar jag slutsatsen att den interaktiva tavlan har potential att 

främja lärandet om pedagogerna får den tid de behöver för att utveckla kunskapen om hur 

elever lär sig.  

 

I litteraturgenomgången ställdes frågan om tavlan fungerar som ett verktyg för mediering av 

kunskap (Säljö 2005). Självklart gör den det, precis som förekomsten av andra verktyg som 

finns i ett klassrum. Den gör det på olika sätt eftersom pedagogers kunskapssyn, kompetens 

och medvetenhet om hur de kan arbeta med tavlan varierar. Men, det finns anledning att tro 
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att tavlan kan bidra till en förändrad pedagogik, i alla fall för de pedagoger som är öppna för 

det. När världen kommer in i klassrummet på ett annat sätt än tidigare leder det även till att 

andra frågor kan ställas. Säljö (2005) skriver om lärandet i ett sociolkulturellt perspektiv där 

deltagarna är aktiva och där det som händer är meningsfullt. Intervjuerna och läst litteratur 

pekar samfällt på att om pedagogen har intresse för att använda IKT och den interaktiva 

tavlan i undervisningen skapas nya möjligheter för lärande. Min slutsats är därtill att 

undervisningen med IWB kan bli mer stimulerande för eleven om pedagogen använder tavlan 

på ett sätt som främjar dialog i klassrummet.   

 

Undervisningkvalitet 

För att få svar på frågan om den interaktiva tavlan kan leda till höjd undervisningskvalitet 

måste man först fråga sig vad höjd kvalitet i undervisningen innebär. Svaret kommer att vara 

olika beroende på vem som tillfrågas. Det som ses som höjd undervisningskvalitet i ett 

samhälle kommer inte att vara densamma i alla samhällen och alla tider. I denna studie antas 

ett sociokulturellt perspektiv på kunskap där lärandet är beroende av den tid och det samhälle 

som människan lever i. Säljö (2005) skriver att verktyg som människor skapar för mediering 

av kunskap är något som möjliggör och fördjupar lärandet och precis som i Mercers (2010) 

studie påvisas i mina intervjuer att den interaktiva tavlan kan fungera som ett verktyg som 

medierar kunskap. För att en IWB ska kunna möjliggöra och fördjupa lärandet krävs det tid 

och kunskap om digitala verktyg. Den pedagog som har kunskap om digitala verktyg och ett 

dialogiskt klassrum får större möjligheter att höja kvaliteten på undervisningen.  

 

Det är inte tekniken som är avgörande för undervisningskvalitén utan den pedagog som 

använder sig av den. Mercer (2010) skriver att tavlan ger nya möjligheter genom att fungera 

som ”the servant of pedagogy and not as its master”. Det som tavlan bidrar med och som kan 

ge högre undervisningskvalitet är att lektionernas attraktionskraft ökar (Gustafsson 2009b). 

De pedagoger jag har intervjuat och de elever som Gustafsson har genomfört sin studie med 

vittnar om att det är stimulerande att använda tavlan i undervisningen. Pedagogen får större 

möjligheter att visualisera och använda bild och ljud på ett sätt som tilltalar eleverna och 

tavlan kan öka interaktionen i klassrummet. Enbart tavlan möjliggör inte ett dialogiskt 

klassrumsklimat. Men, tavlan kan vara ett fantastiskt verktyg för den pedagog som arbetar 

medvetet med att få eleverna i klassrummet aktiva. För den som därtill använder 

dokumentkamera och responssystem i form av mentometerknappar finns ytterligare 
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möjligheter till en stimulerande klassrumsmiljö. Min studie stödjer således slutsatsen i 

tidigare forskning att tavlan kan bidra till en stimulerande undervisningsmiljö och höja 

kvaliteten i undervisningen. 

 

Vad är det då som krävs för att den interaktiva tavlan ska fungera på ett sätt som gynnar 

lärandet? I läst litteratur och i informanternas berättelser om att arbeta med IWB finns en 

önskan om att pedagogers IKT-kompetens och kunskap om interaktion i klassrummet ska öka. 

För att pedagoger ska kunna öka kompetensen inom IKT behövs många gånger mer tid. 

Informanterna i denna studie, som är IKT-vana, önskar att de hade haft ännu mer tid för att 

utveckla kunskap om hur IWB kan användas. De intervjuade visar förståelse för att tavlan kan 

ha större möjligheter i klassrummet än vad de ännu har upptäckt. Flertalet önskar att de hade 

fått sätta sig in i tavlans funktioner och utveckla användandet tillsammans med andra men de 

säger att tiden inte räcker till. Sundberg (2011), Moss (2007) och Burden (2002) stöder dem i 

att användandet tar tid att utveckla och de frågar sig också om detta överhuvudtaget är möjligt 

om inte pedagogen själv har intresse för att utveckla sin IKT-kompetens. Finns inte tiden för 

att utveckla kompetensen finns det en risk att tavlorna inte används av pedagogerna. I 

Sundbergs (2011) undersökning finns det pedagoger som mer än ett år efter installation av 

IWB ännu inte har använt utrustningen och satsningen på IWB har för några av pedagogerna 

inte inneburit någon förändring av arbetet.  

 

Vad gäller utbildning för att kunna använda tavlan efterfrågar informanterna främst didaktisk 

utbildning och inte enbart teknikutbildning. Nivågrupperade eller intressegrupperade kurser 

efterfrågas mest. Det finns också önskemål om att utbildningen skulle ha kommit i tid, gärna 

en kort tid innan de fått tavlan uppsatt. I praktiken har dessa pedagoger både fått kurser långt 

innan tavlan har varit på plats och långt efter att tavlan redan har monterats. Efter den 

inledande fasen där de lär sig tekniken vill de utvecklas inom det ämne de undervisar eller 

inom den åldersgrupp de har. 

 

Den skola som satsar gemensam tid på diskussioner och där pedagoger delar lektionsidéer 

med varandra får ökade möjligheter till ett förändrat arbetssätt. Men det kommer alltid att 

finnas de som inte tar en lika aktiv roll och som är tveksamma till att använda teknik som de 

känner att de inte riktigt behärskar. Genom gemensamma diskussioner på skolan kommer 

troligtvis även de att så småningom använda tekniken. Jag tror att de mindre IKT-vana kan bli 



 Martina Lundström 
 Interaktiva tavlor i svenska klassrum 
  
  

42 

 

inspirerade att prova tekniken när de ser vad andra pedagoger gör. Att välkomna ett barn som 

fyller år med en virtuell tårta och födelsedagsmusik är enkelt, säger en av informanterna. En 

bra början för den pedagog som inte är så IKT-van kan vara att göra de allra enklaste sakerna 

och att våga ta hjälp av barnen om det behövs. Många gånger är barnen helt orädda för 

tekniken, som en av informanterna säger. Men, det kan ta tid innan alla pedagoger kommer 

igång att använda tavlan. I Moss (2007) undersökning från London använder de flesta 

pedagoger regelbundet den utrustning som har installerats i klassrummen. Men, dessa 

pedagoger har haft tavlan installerad i tre år när undersökningen genomfördes. Det är möjligt 

att den tiden behövs för att de flesta pedagoger ska känna förtrogenhet att kunna använda sig 

av den interaktiva skrivtavlan. 

 

För att pedagoger ska få nytta av en IWB i klassrummen behövs dessutom fungerande 

utrustning som trådlösa nätverk och datorer till elever och pedagoger. Dessutom behövs IKT-

support när utrustningen krånglar, säger några av de intervjuade. Idag ser det mycket olika ut i 

Sverige vad gäller skolors tillgång till IKT. Vissa kommuner har satsat stort på att utrusta 

skolor medan andra kommuner halkar efter. Alla pedagoger och elever behöver tillgång till 

bra program och matnyttiga sidor. Kanske skulle det behövas en nationell strategi för IKT i 

skolan? Det skulle kunna leda till en satsning både på utrustning och på pedagogers IKT-

kompetens vilket ger eleverna den utbildning de har rätt till enligt Lgr11. 

 

Slutreflektioner 

När Björklund (2011) skriver att han vill att katederundervisningen ska öka och eleverna inte 

ska lämnas ensamma i sitt arbete, är det kanske ett klassrum som sjuder av aktivitet som han 

efterfrågar. Katederundervisning är inte negativ om den engagerar elever och pedagoger. 

Men, om katederundervisningen innebär alltför mycket förmedlingspedagogik tror jag att det 

kan vara svårt att få dagens elever engagerade i skolarbetet. De kräver intressanta och 

lustfyllda arbetsuppgifter, precis som vi vuxna. 

 

Det har varit mycket intressant att ta del av vad de intervjuade pedagogerna har sagt om 

användandet av interaktiva tavlor i undervisningen. Jag har inte haft någon tavla i min egen 

undervisning men under våren 2012 kommer jag att få en interaktiv tavla att använda i 

undervisning i svenska och textilslöjd. När jag började med intervjuerna trodde jag inte att jag 
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skulle få inspiration att använda tavlan i textilslöjd. Jag hade själv inte förstått på vilka sätt jag 

skulle kunna ha nytta av en IWB. Nu känns det spännande att veta att installationen av tavlan 

kommer under våren. Jag ska få en tavla i slöjdsalen där jag kan lära tillsammans med mina 

elever. Jag hoppas också att jag får en dokumentkamera som gör att jag kan använda tavlan på 

det sätt som några av mina informanter har beskrivit. Arbetet med uppsatsen har också 

inspirerad mig till att göra egna instruktionsfilmer. 

 

Det är spännande att fundera över hur framtidens klassrum kan komma att se ut. Det händer 

mycket i skolorna och de satsningar på datorer och läsplattor till alla elever, även de yngre, 

kommer att forma vår syn på kunskap. I vår kultur är skriftspråket dominerande men det är 

inte säkert att det kommer att vara det mest framträdande i framtiden, i alla fall inte det 

handskrivna formandet av bokstäver. Den som i första hand ser och upplever saker på webben 

får kanske andra färdigheter istället. När Säljö (2005) skriver om verktyg för mediering av 

kunskap är det något positivt och något som utvecklar människor. I den interaktiva tavlan 

finns en mängd funktioner och möjligheter och interaktiviteten som tavlan tillför är 

utvecklande för eleverna. Tavlan ger elever och pedagoger större möjligheter till samspel i 

klassrummet.  

 

Att det tar tid att utveckla ny kunskap är inget nytt. Men, genom att ta del av informanternas 

uppfattningar om hur de har börjat arbeta med IWB har jag fått ännu större förståelse för att 

kunskap inte kommer automatiskt. Det tar tid att lära sig använda den interaktiva tavlan med 

alla dess funktioner. Alla intervjuade har stor IKT-kunskap och ändå säger de att deras arbete 

med IWB skulle kunna bli ännu bättre om de fick mer tid att utveckla undervisningen. Men, 

det verkar inte särskilt svårt att lära sig använda tavlan och jag tror att även den som inte har 

stor IKT-vana kan ha glädje av att använda den tillsammans med eleverna.  

 

Fortsatt forskning 

Det händer mycket i Sverige just nu med ny läroplan, ny skollag och satsningar på 1-1 och 

IWB på skolor runtom i landet. Det är roligt, spännande och nytt för många, men, det behövs 

fortsatt forskning på vilka effekter IKT-satsningarna har på elevers lärande. Aktionsforskning 

skulle kunna användas för att gå in och stötta även de pedagoger som känner sig osäkra inom 

IKT att göra något bra av de digitala satsningar som görs. 
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Learning studies tror jag är ett utmärkt sätt att förfina IWB:n som verktyg. Pedagoger som lär 

tillsammans och förbättrar användandet skulle kunna höja kvaliteten i undervisningen. Inom 

Learning studies filmas lektionssekvenser och sedan analyseras dessa tillsammans med 

pedagoger och forskare. Sedan hjälps de åt att hitta lektionsförbättringar och provar sig fram 

ännu en gång för att utveckla riktigt bra undervisning. Jag tror att IWB som hjälpmedel kan 

användas på en mängd olika sätt och jag är själv nyfiken på hur t ex Skype eller Google earth 

skulle kunna användas i klassrummet. 

 

Jag har ett stort intresse för slöjd i skolan och tycker att de tär ett viktigt ämne i skolan. Därför 

är det för mig särskilt intressant att följa vad som händer när nya verktyg används. Hur kan 

IKT användas för att främja slöjdundervisningen? När de intervjade textillärarna berättar för 

mig om vad IKT i deras undervisning har betytt får jag lust att utforska slöjdämnet. På vilka 

sätt har slöjden en plats i framtidens skola? 

 

Det skulle också vara intressant att ta reda på mer om vad elever tycker om IWBs effekter på 

sitt lärande, särskilt de elever som är uppväxta med tekniken. Det finns idag elever som börjar 

gymnasiet och som alltid har haft en IWB i klassrummet. Vad tänker de och deras pedagoger 

kring detta hjälpmedel? Vad händer när den första entusiasmen har lagt sig? 

 

När denna studie påbörjade hade jag för avsikt att genom webbkonferenser intervjua 

pedagoger i fokusgrupp på en skola i England. Eftersom de haft tavlorna längre tid än vad vi 

har haft i Sverige så skulle det vara intressant att få en inblick i hur de använder sig av IWB 

idag. I den här uppsatsen visade det sig att det inte var genomförbart med webbkonferenser. 

Men, inför nästa uppsats är det möjligt att jag bokar IKT-studion på Linköpings Universitet  

igen. Jag skulle gärna ta reda på mer om hur pedagoger ser på IWB som verktyg i 

klassrummet efter några års användande.  
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Bilaga 1  

Följande frågor ligger till grund för de intervjuer jag gjorde 

 

För att få svar på frågan om interaktiva tavlor kan leda till höjd undervisningskvalitet vill jag 

att informanterna ska berätta om: 

 Förändring av läraryrket 

 Hur används tavlorna? 

 Utbildning 

 Övrigt 

Beskriv hur ditt jobb har förändrats sedan du började använda tavlan när du planerar 

och när du undervisar. 

Planering. Dela material med kollegor och med pedagoger på andra skolor och på internet. 

Motivation, lärande, bedömning,  nöjesfaktorn, tidsaspekten.  

Beskriv skillnader i lärande när du först fick tavlan och hur du arbetar idag.  

Hur använder du tavlan för att göra undervisningen effektiv? 

Hur används interaktivititeten. Beskriv hur du planerar lektioner när du använder tavlan. 

Beskriv samarbete mellan pedagoger och elever.Hur tycker du att eleverna har tagit emot 

tavlan. Hur är motivation, lärande och samarbete.  

Vilken utbildning behöver pedagoger för att tavlan ska användas effektivt. 

Vilken utbildning behöver pedagoger för att kunna använda tavlan? IKT,ämneskunskaper, 

självförtroende, kunskap om klassrumsinteraktion, ledarskap. 

 

Vilken utbildning har du fått för att kunna använda tavlan? Finns det annan utbildning som 

hade kunnat vara bättre? 

 

Självstudier kontra gruppstudier. Fick du support i början? Finns det någon IKT-support på 

skolan. Metodik kring användandet av tavlan. Support från företaget som levererat tavlan.. 

 


