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ABSTRACT 
 

Den interaktiva tavlan, som är en dyr investering, återfinns i allt fler klassrum i Sve-

rige. Forskning har gjorts på flera håll i världen angående olika aspekter av tavlans 

användning och vilka konsekvenser dessa kan få. I Sverige har det ännu inte gjorts så 

mycket inom det här forskningsområdet. Genom observationer och spontana inter-

vjuer har jag velat ta reda på hur lärare i en svensk skola använder tavlan och hur de 

ser på behovet av utbildning på området. De olika användningssätten har jag katego-

riserat som Användning av tavlan som Whiteboard, Användning av tavlan som dator-

skärm och Användning av tavlan som interaktiv tavla, där den andra kategorin var 

vanligast. Jag har i mina studier sett att lärare är mycket positiva till tavlan och också 

använder många funktioner den har. Dock skulle lärarnas användning av tavlan även 

vara möjlig med en dator kopplad till en projektor. Behovet av utbildning är stort 

enligt lärarna själva och även enligt mina slutsatser. Jag anser att utbildning eller 

fortbildning bör röra både det tekniska, praktiska och det pedagogiska planet. Det är 

viktigt att man diskuterar och reflekterar över sin egen undervisning med tavlan i 

klassrummet och hur man med hjälp av tavlans alla möjligheter kan involvera ele-

verna mer och arbeta mot en god lärande miljö. 
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1 INTRODUKTION 

 

”Smartboard installeras i fler och fler klassrum, men utnyttjar man de interaktiva 

möjligheter som den nya tekniken medför eller används tavlan som en dyr White-

board som man kan visa film på?” Så avslutade Tom Gagner
1
 vid Högskolan i Kal-

mar en föreläsning i början av höstterminen 2009. Det var startpunkten för den här 

rapporten. Jag gjorde min sista verksamhetsförlagda utbildning i en skola där 

”SMART board” fanns installerad i alla klassrum. Jag fick tillfälle att själv prova på 

att använda tekniken och fick även se lärarna göra det. Tekniken fascinerar mig och 

möjligheterna och fördelarna är verkligen många. Jag tycker att den verkar underlätta 

och spara tid för lärarna och hjälper dem att fånga elevernas uppmärksamhet. Ele-

verna blir mer delaktiga och engagerade i undervisningen. Men är allt detta den in-

teraktiva tavlans förtjänst? Kunde man inte uppnå samma sak med en projektor och 

dator? Vad bidrar den interaktiva tavlan med? Använder lärarna sig av det som är 

unikt med tavlan? Eftersom det är en stor investering med dessa tavlor kan man ju 

tycka att det vore på sin plats att ta reda på hur det ser ut i verkligheten. Det är vad 

jag har haft för avsikt att göra med det här arbetet. För att utveckla verksamheten och 

undervisningen i skolan behöver man måla en bild av verkligheten som den ser ut 

idag. Kanske kan det här leda fram till att områden som behöver utvecklas då det 

gäller användningen av tavlan belyses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Lärande i Web 2.0. Föreläsning av Tom Gagner och Lennart Axelsson på Högskolan i Kalmar 

090902, om nya mediers roll i lärares undervisning. Tom Gagner har gett sin tillåtelse till att bli cite-

rad i den här rapporten. 
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2 BAKGRUND 

 

För att ta reda på hur den interaktiva tavlan används i den svenska skolan är det av 

vikt att ta del av tidigare forskning på området. Litteratur som rör ämnet har varit 

svår att hitta och den forskning som gjorts har fokuserat på varierande pedagogiska 

aspekter och vad tavlan har medfört i form av positiva respektive negativa konse-

kvenser. I Sverige har mig veterligen inte forskats om tavlan än. Därför har jag mes-

tadels förkovrat mig i internationell forskning, framför allt från Storbritannien. Här 

kommer jag att, i löpande text redogöra för vad jag funnit i dessa under rubriken Ti-

digare forskning. Jag börjar med att beskriva Den interaktiva tavlan och dess funk-

tioner. 

 

2.1 Den interaktiva tavlan (IAT) 

 

Det svenska samhället har under en lång tid genomgått och genomgår fortfarande en 

förändring från modernism till postmodernism (Hargreaves, 1998). Det innebär bl. a 

att vi från att ha haft klara direktiv och sanningar att följa, numer måste förhålla oss 

till en omvärld i ständig förändring. Detta gäller även i stor grad skola, lärare och 

elever. Datorns intåg i skolan är en del i detta. Från att ha blivit inskrivet i kursplanen 

för matematik på högstadiet som ”datalära” 1980, utan krav på dator närvarande, har 

utvecklingen eskalerat till dags datum (Riis, 2000). I Lpo94 (Utbildningsdepartemen-

tet, 1998) finns idag inskrivet att ”Skolan ansvarar för att varje elev efter genom-

gången grundskola… kan använda informationsteknik som ett verktyg för kunskaps-

sökande och lärande” (s.10). I en attitydundersökning som KK-stiftelsen (2006) 

gjort anger mer än hälften av lärarna att de använder datorn på lektionstid minst en 

gång i veckan och åtta av tio använder den dagligen utanför lektionstid. Det finns 

även regeringsbeslut på att satsa på IT i skolan (Utbildningsdepartementet, 2008). I 

dagens samhälle är IT en naturlig del, det är vår uppgift som lärare att utrusta elever-

na med redskap att hantera och använda den. I Zevenbergen och Lermans (2008) 

undersökning säger en av lärarna 

 
“When overhead projectors came in, we were expected to use them, the same with television, 

videos, computers. Basically, any new technologies we should be using. Promethean boards 

are another technological tool that we need to use and show our students. If we don´t expose 

them to new technologies, then we are not meeting our professional responsibilities. It is not 

so much as to whether the tools might enhance learning or pedagogy but more about expo-

sure to the technologies.” (s123) 

  

Ett i Sverige relativt nytt tillskott på den tekniska sidan är den interaktiva tavlan 

(IAT). Den är en tryckkänslig interaktiv tavla som är kopplad till en dator och en 

projektor. Datorn kan styras genom att man trycker eller skriver på tavlan. En projek-

tor överför datorskärmens bild till tavlan. Med hjälp av olika mjukvaror kan man 

manipulera det som visas på tavlan och tavlan kan även användas som vanlig white-

board. Det finns ett antal olika varianter av tavlan, den vanligast förekommande är 

dock ”SMART board”. Enligt tillverkare och förespråkare av tavlan ger den oanade 

möjligheter i undervisningen (Robling & Westman, 2009; Beauchamp & Parkinson, 

2005). Med hjälp av tavlan kan läraren bland annat planera sina lektioner och spara 

dem för att sedan vid ett senare tillfälle plocka fram det igen. Notebook är en pro-

gramvara tillhörande ”SMART board” som innehåller ett antal verktyg, funktioner, 
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bilder och andra interaktiva hjälpmedel som underlättar hanterandet av information 

och annat material. När man skriver på tavlan gör man det oftast i ett notebookdo-

kument som i princip fungerar som ett vanligt worddokument men har fler funktio-

ner. Tillgången på material på Internet är nästintill outsinlig och kan med lätthet va-

rieras. Till tavlan hör ett antal pennor som bara kan användas då datorn och projek-

torn är i gång. Pennorna kan endast användas en i taget. De ligger i var sitt fack ner-

till på tavlan och beroende på från vilket fack man tar en penna så får man olika fär-

ger. Det finns också ett ”sudd” med hjälp av vilken man kan radera saker på tavlan. 

Om man inte vill att det ska synas på tavlan vad man gör på datorn så kan man ”fry-

sa” eller ”låsa” tavlan. Då kan man arbeta ostört på datorn medan eleverna endast ser 

den aktuella bilden på tavlan samtidigt som det dessutom inte är möjligt att skriva 

eller ändra något på tavlan. (Robling, 2009). 

 

Den interaktiva tavlan har funnits i flera år världen över, framför allt i Storbritannien. 

Mycket av den forskning som finns tillgänglig om tavlan rör därför skolorna där. I 

Storbritannien genomfördes en stor satsning 2003-2004 för att integrera IKT i skolan 

vilket bland annat innebar att interaktiva tavlor köptes in till de flesta skolor i landet 

(Haldane, 2007). Effekterna av denna satsning är forskarna oense om (Smith, Hig-

gins, Wall & Miller, 2005).  

 

2.2 Tidigare forskning 

 

Forskning som berör användandet av IAT har främst bedrivits i Storbritannien (ex. 

Higgins, Falzon, Hall, Moseley, Smith and Wall, 2005). På senare år har dock även 

andra länder, bl.a. Australien, Sydafrika och Turkiet bidragit till att ge en mer nyan-

serad bild (Zevenbergen & Lerman, 2008; Slay, Siebörger & Hodgkinson-Williams, 

2007; Somyürek, Atasoy & Özdemir, 2009). I det här avsnittet ger jag, under rubri-

ken Undervisning och lärande med IAT, en översikt av slutsatser som andra kommit 

fram till angående hur tavlan kan förbättra undervisningen och främja elevers läran-

de. Därefter kommer avsnitt om Kritik mot IAT, Lärares och elevers uppfattningar 

om IAT och Behovet av utbildning gällande IAT. Jag börjar med att kort beröra några 

aspekter angående Lärandemiljöer i klassrummet. 

 

2.2.1 Lärandemiljöer i klassrummet 
 

När Skolverket (1998) granskade läs- och skrivprocessen som ett led i undervisning-

en kunde man urskilja tre olika miljöer som i olika grad främjade lärandet. Dessa 

kallades A-, B- och C-miljöer. Utmärkande för en A-miljö var bl. a att det var ett 

flerstämmigt klassrum, många kom till tals, dialogerna var många och man diskute-

rade ofta. Man producerade olika egna texter och lärarna lade stor vikt vid att det 

skulle vara många mottagare till dessa för att eleverna skulle få värdefull respons. 

Språket användes som ett verktyg i lärandet. Kulturen präglades av vad Folkesson 

kallar en öppen kod (2004). C-miljöerna var motsatsen och B-miljöerna en blandning 

av dessa två (Skolverket, 1998). Enligt Skolverket kunde man se en avsevärd skill-

nad i lärande i miljöerna och A-miljöerna var de som borde fungera som förebild. 

Detta stämmer också väl överens med det stigande intresset inom skolan för socio-

kulturellt betingade miljöer som genom bl. a samlärande anses bidra till ett fram-

gångsrikt lärande (Bråten 1998). Det innebär bland annat att läraren stöttar eleven 
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och försöker utgå från dess proximala zon, där eleven, enligt Vygotskij (1978), med 

exempelvis lärarens hjälp har potential för att utöka sitt lärande. I den här miljön är 

delaktighet, samspel och samspråkande viktiga delar för ett framgångsrikt lärande. 

Följaktligen är inte den traditionella lärarens plats vid tavlan att föredra. Den interak-

tiva tavlan kan här fungerar som ett verktyg för flerstämmighet och interaktion (Hig-

gins m fl., 2005). 

 

2.2.2 Fördelar med IAT angående undervisning och lärande 
 

För att sammanfatta tidigare forskningsresultat då det gäller tavlans potentiella förde-

lar i undervisningen utgår jag här ifrån Smith´s m.fl (2005) identifierade teman. Des-

sa är följande:  

 

 Flexibilitet och smidighet  

 Multimedia  

 Effektivitet  

 Underlättande av planering och utveckling av undervisningen  

 Formande av färdigheter i IKT  

 Interaktivitet och delaktighet i undervisningen. 

 

Förespråkarna för IAT framhåller bland annat att tavlan erbjuder en möjlighet till 

mångsidig undervisning och en flexibilitet (Higgins m fl. 2005; Becta, 2003). Efter-

som både internet, IKT i stort och mjukvarorna innehåller mängder av förslag, tips, 

verktyg och hjälp ger det läraren många varierade möjligheter att utveckla sin under-

visning och även förändra den under lektionens gång. Det är lätt att hoppa mellan 

sidor och att spara och skriva ut. Flera lärare anser att det underlättar för eleverna att 

slippa föra egna anteckningar och att det blir tryggare för de lite mer ängsliga att 

kunna få ett papper utskrivet. Användandet av multimedia är också en positiv aspekt 

som bidrar till mångsidighet och till att utveckla till exempel presentationer av olika 

slag. Man hittar lätt tillgängliga bilder och filmklipp som kan illustrera det man talar 

om. Möjligheten till att effektivisera nämns ofta. I och med att tavlan är ansluten till 

en dator kan man utnyttja alla de möjligheter som datorn erbjuder. Det kan handla 

om att planera lektioner hemma eller på annan plats, lektioner kan sparas till annat 

tillfälle, man kan göra PowerPoint presentationer, etc. Internet finns tillgängligt och 

via intranät kan man dela material lärare emellan. Med material sparat är det även 

möjligt att utvärdera sin undervisning på ett annat sätt. Tavlan gör att lektionerna i 

sig blir mer effektiva, läraren hinner undervisa mer och kan göra mjuka, tidsbespa-

rande övergångar mellan olika moment. Tempot i undervisningen kan ökas och ele-

verna får lättare att fokusera (Zevenbergen & Lerman, 2008). Undervisningen upp-

levs mer lustbetonad och motiverande. Framförallt menar man att möjligheterna för 

interaktion och delaktighet ökar. Elevernas självförtroende ökar och de upplever att 

deras arbete anses vara viktigt i och med att det visas upp för klasskamraterna. Ob-

servationer visar att under lektioner där IAT används tenderar det att vara mer öppna 

frågor, undersökande arbetssätt och utvärderingar (Higgins m fl., 2005). Fler elever 

deltar och pratar på lektionerna och elevers svar på frågor är längre, utförligare och 

mer nyanserade. Användandet av den interaktiva tavlan medför också att IKT fram-

gångsrikt involveras mer än tidigare i klassrummet. I en studie som genomförts i 

Australien (Bennet, m.fl., 2008) har man visat på en betydande ökning av användan-

det av internet och IT i undervisningen. Författarna menar att man visserligen skulle 
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kunna klara sig med en vanlig whiteboard och projektor men att IAT erbjuder större 

möjligheter till interaktiv kommunikation. Att IKT bättre kunde involveras i under-

visningen lyfte även Higgins m fl. fram (2005). IAT underlättade för flera elever som 

slapp använda tangentbord och mus. Läraren kunde också mer framgångsrikt visa 

funktioner eller tillvägagångssätt eftersom alla såg samtidigt och läraren inte behöv-

de upprepa instruktioner lika ofta. Att för eleverna se läraren röra handen över tavlan 

var lättare att hänga med i än att endast se en muspil. När det gäller lärande samman-

fattar en lärare i Warwick och Kershners (2008) studie fördelarna på följande vis: 

 
”The IWB supports knowledge-building as it: 

 

 teaches a „thinking‟ vocabulary and gives children an explicit explanation if what is to 

be learnt, 

 facilitates formative assessment by giving instant feedback on a public workspace, 

 scaffolds the early stages of learning a task and then a gradual move towards self-

regulation and autonomy, 

 provides the opportunity to articulate thinking strategies and discuss these with other 

learners, and 

 bridges thinking strategies acquired in one area into problems in another area.” (s. 280) 

 

2.2.3 Kritik mot IAT i skolan 
 

Kritik som riktas mot IAT är till att börja med kostnaden. Den är dyr att köpa in, 

jämfört med en projektor. I forskningssammanfattningen som BECTA (2003) gjort 

påpekas att om tavlan inte används fullt ut kan man inte försvara kostnaden i inköp 

jämfört med billigare varianter som en vanlig whiteboard och projektor eller plasma-

skärm. I de flesta fall då IAT installeras i klassrummet är det ett beslut som kommer 

uppifrån. I Sydafrika har IKT och IAT införts i skolorna som ett försök från reger-

ingshåll att skynda på utvecklingsprocessen i landet (Slay  m.fl., 2008). I deras un-

dersökning visar det sig dock att merparten av lärarna refererade till positiva effekter 

enbart i relation till tekniken och inte till de fördelar den kunde ha på utveckling av 

pedagogiken. Detta är även fallet i Turkiet där en liknande satsning gjorts (Somyürek 

m.fl., 2009). De önskade effekterna av integreringen av IKT i skolorna uteblir p.g.a. 

att lärarna inte involveras på tidigt stadium. Glappet mellan teori och praktik är allt 

för stort. I utvecklingsländerna är också kostnadsfrågan en mycket viktig aspekt.   

 

En del kritiker menar att IAT kan medföra en återgång till ”katederundervisning” 

(Zevenbergen & Lerman, 2008). Man fann att IAT i matematikundervisningen i Au-

stralien framför allt används vid introduktion av en lektion eller ett moment och att 

detta nästan uteslutande gjordes i helklass. Detta visade sig även i den undersökning 

Higgins m fl. gjorde (2005). De upptäckte att lärare som använt tavlan i minst ett år 

ökade sin helklassundervisning på bekostnad av grupparbeten och individuell under-

visning. Zevenbergen och Lerman (2008) såg i sin undersökning att när tavlan an-

vändes i undervisningen så tenderade läraren att ställa slutna frågor som inte krävde 

djupare svar. Reflektion uteblev. Tempot i undervisningen var en av orsakerna till 

detta. De menar också att eftersom så mycket av lektionsinnehållet är förberett innan 

är det mindre sannolikt att lärarna kan frångå planeringen för att följa elevernas reso-

nemang. Användandet av tavlan i undervisningen minskar möjligheterna till samlä-

rande, reflektion och ger färre tillfällen av återkoppling till verkligheten och erfaren-

heter av denna. Eleverna i undersökningen var passiva och arbetade mycket indivi-

duellt. I studien kom Zevenbergen och Lerman fram till att tavlan, då den används på 
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detta sätt, hämmar lärande. Ytterligare en negativ konsekvens som setts är att läraren 

riskerar att bli frånvarande periodvis då hon söker eller plockar fram material på da-

torn (Smith m.fl. 2005). Det är också läraren som kontrollerar tavlan, till skillnad 

från vad som är fallet med användningen av en vanlig tavla eller dator där eleverna 

själva vet hur de används och har tillåtelse att prova sig fram (Zevenbergen& Ler-

man, 2008). 

 

Andra forskare (ex. Bennett & Lockyer, 2008) poängterar att den syn läraren har på 

undervisning, lärande och ämnet i fråga inte ändras i och med införandet av IAT. 

Istället använder läraren tavlan utifrån tidigare uppfattningar och erfarenheter. Tav-

lan förändrar inte lärares pedagogik automatiskt. Även Gillen m fl. (Gillen, Kleine 

Staarman, Littleton, Mercer & Twiner, 2007) har sett tendenser till detta. Beauchamp 

(2004)  menar att det krävs en total förändring av pedagogik för att IAT ska integre-

ras fullt ut i undervisningen. I sin fallstudie av en lärare i en Australiensisk skola drar 

Mohon (2008) slutsatsen att IAT kan medföra en förändrad och positiv utveckling av 

pedagogik, men det kräver att läraren är villig till det. 

  
“However, changes in pedagogical style are a stage of professional development, evolving 

from prior beliefs about learning, personal discovery and reflection rather than external di-

rection.” (s. 310) 

 

I Warwick och Kershners (2008) studie av hur lärare ser på samlärande med IAT 

pekar de bland annat på vikten av att läraren förstår hur IAT kan främja samspel och 

lärande för att det ska bli möjligt. 

 

Att IAT kan innebär stora möjligheter att förändra undervisningen förnekar inte fors-

karna men de synliga bevisen för att tekniken har effekt på elevers lärande lyser med 

sin frånvaro. Vid en jämförelse av resultat från nationella prov i England kunde man 

endast se marginella skillnader mellan skolor med och utan IAT (Higgins m fl. 

2005).  

 

2.2.4 Lärares och elevers uppfattningar om IAT 
 

Vad säger då lärarna och eleverna själva? Vad är deras uppfattningar om IAT? 

Uppföljningen av pilotprojektet Embedding ICT in the literacy and numeracy strate-

gies i Storbritannien visade att lärarna var mycket positiva till användandet av tavlan 

(Higgins m fl. 2005). Alla ansåg att tavlan hjälpte dem att nå målen med sin under-

visning. De nämnde fördelar med att ha en så stor mängd material att tillgå, flexibili-

teten det medför och att det var stimulerande att arbeta med tavlan. De ansåg också 

att eleverna blev mer motiverade och aktiva. Många ansåg att användandet av tavlan 

förhöjt deras eget självförtroende, framför allt i kombination med utbildning. Att 

arbetsbördan hade ökat i och med IAT tyckte ca 80%, men 35% av dessa trodde att 

det skulle minska i takt med vana och erfarenhet. I Bennett och Lockyers studie 

(2008) var lärarna speciellt positiva till underlättandet av rutinarbete såsom exempel-

vis förberedelser. De nämnde även fördelarna med tillgången till CD-rom och Inter-

net och möjligheten att använda elektroniskt material. Nu minskade bland annat ko-

piering i kopieringsmaskin. I den studie som Zevenbergen och Lerman (2008) gjort 

kunde man se skillnad mellan äldre erfarna lärare som var mer kritiska till tavlan och 

de yngre lärarstudenterna som redan under utbildningen integrerade tavlan med pe-

dagogiken. 
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När man frågade elever i Storbritannien om vad de ansåg om IAT, vad de lärt sig osv 

fann man att även de var mycket positiva (Wall, Higgins & Smith, 2005). De ansåg 

att tavlan satte i gång och underlättade deras lärande, genom att vara motivationshö-

jande och väcka intresset för olika saker. Undervisningen blev varierad och det hjälp-

te dem att kunna se bilder och visuellt kunna följa det läraren sa. De kom också 

lättare ihåg, ”keeps in my mind because in colour and you can save things and go 

back” (s.861), “flick pages back in your mind” (s.858). Några elever nämnde även 

att de tyckte att läraren blev mer kreativ och aktiv. Man kunde se en skillnad då det 

gällde olika ämnen. I matematik och NO-ämnen var eleverna mest positiva till an-

vändningen av tavlan medan de i exempelvis engelska inte tyckte att tavlan användes 

på ett bra sätt. Det fanns också negativa aspekter och mest framträdande var de tek-

niska problemen. Eleverna upplevde att det störde undervisningen när tekniken 

krånglade. De såg också att lärarna ibland var okunniga och ovilliga att använda tav-

lan. En elev föreställde sig att läraren tänkte ”stupid board” (s.865). Att själva få 

använda tavlan önskade eleverna få göra betydligt mer. Liknande resultat fann även 

Higgins m.fl. (2005). I deras undersökning nämnde eleverna även att IAT hjälpte 

dem att koncentrera sig och att det var positivt att man kunde använda sig av multi-

media med hjälp av IAT. Det tyckte också om att få visa vad de gjort för de andra på 

tavlan. 

 

2.2.5 Behovet av utbildning gällande IAT 
 

Många av forskarna är överrens om att det behövs omfattande utbildning och hjälp 

för lärare i användandet av IAT (ex Armstrong, Barnes, Sutherland, Curran, Mills & 

Thompson, 2005). Det är även ett återkommande önskemål från lärare (ex. Gillen, 

m.fl. 2006). I projektet Embedding ICT In The Literacy And Numeracy Strategies 

(Higgins m.fl. 2005) i Storbritannien lät man de involverade skolorna ha ständig kon-

takt med en IAT-kunnig person. De fick även kontinuerligt utbildning och träning 

under projektets gång. Detta visade sig i utvärderingen varit framgångsrikt. Flera 

lärare menade att deras självförtroende stärkts betydligt och undersökningar visade 

att de verkligen använde tavlan och interagerade med eleverna. Warwick och Kersh-

ner (2008) pekar också på vikten av att fokusera på den pedagogiska fortbildningen i 

samband med tavlan 

 
“Our conclusion is that teachers´ professional development in the use of information and 

communications technology should necessarily be integrated with discussion of learning and 

teaching rather than focusing on technical skills alone. Here, we can only concur with Smith, 

Hardman, and Higgins (2006) that if work of this kind is to be developed in classrooms, then 

´…teachers need extended opportunities to think through new ideas and to try out new prac-

tices, ideally in a context where they get feedback from a more expert practitioner and con-

tinue to refine their practice in collaboration with colleagues‟.” (s.281) 

 

Holmes (2009) menar att man redan i lärarutbildningen borde ha med användningen 

av IAT. Hon lät lärarstuderande i England, under sitt sista år planera matematikun-

dervisning innehållande IAT med hjälp av tavlan. Hennes undersökning visar att 

tavlan på så sätt kan bli en del i den pedagogiska undervisningen redan från början. 

Det blir naturligt att interagera och låta eleverna bli delaktiga. I Sverige gör KK-

stiftelsen (2005) satsningar på IT i lärarutbildningen. Olika projekt finansierade av 

stiftelsen genomförs i skolor runt om i landet. ”Målet med satsningen är att höja 
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lärarstudenternas digitala kompetens, så att de i sin kommande yrkesgärning kan 

använda IT för att stärka elevernas lärande” (s.1).  Regeringen har också gett Sta-

tens skolverk i uppdrag att främja, utveckla och utvärdera satsningar på IKT i skolan 

(Utbildningsdepartementet, 2008). ”Särskilt ska lärares användning av IKT som ett 

pedagogiskt verktyg för att utveckla undervisningen belysas” (s.1). 

 

2.3 Sammanfattning 

 

Den interaktiva tavlan är ett nytt tillskott i många klassrum. Framför allt i Storbritan-

nien har man gjort stora investeringar i dessa tavlor. Den mesta forskning som gjorts 

angående tavlan och dess användning har också gjorts i Storbritannien. De fördelar 

man hittat har varit många, bland annat flexibilitet och smidighet, tillgången till mul-

timedia, effektivitet i undervisningen, underlättande av planering och utveckling av 

undervisningen, formande av färdigheter i IKT samt möjligheten till interaktivitet 

och delaktighet i undervisningen (Smith, 2005). Kritik finns också. Man har sett att 

lärare i sin användning av tavlan exempelvis återgår till att undervisa helklass fram-

ifrån tavlan och ställer mer slutna, snabba frågor (Zevenbergen & Lerman, 2008). 

Bevis på att elever lär sig mer med en interaktiv tavla lyser med sin frånvaro. Den 

främsta kritiken gäller kostnaden det innebär att installera tavlan. Om tavlan inte 

används fullt ut kan man inte försvara investeringen (BECTA, 2003). Forskning 

(Wall m.fl., 2005) om lärares och elevers uppfattning om tavlan visar att de är över-

vägande mycket positiva även om tekniska problem funnits och eleverna önskar att 

få använda tavlan mer. Det har visat sig att utbildning ger resultat då det gäller an-

vändandet av tavlan (Higgins m.fl. 2005) och det gäller även utbildning redan under 

lärarutbildningen (Holmes, 2009). I Sverige finns ett antal projekt som ska leda fram 

till mer kunskap, framför allt om IKT i stort (KK-stiftelsen, 2005).  
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3 SYFTE 

 

Internationellt finns det ett stort antal forskare som undersökt varierande aspekter av 

integreringen av den interaktiva tavlan i skolan. I Sverige lyser dock än så länge 

forskning på området med sin frånvaro. Den interaktiva tavlan är dyr i inköp jämfört 

med billigare varianter men gör sitt intåg i allt fler skolor landet runt. I lärarutbild-

ningen har man under flera år framhållit den sociokulturella miljön som önskvärd. 

Den forskning som bedrivits internationellt har visat på både fördelar och nackdelar 

med IAT. En fördel man pekar på är just möjligheten till delaktighet, som skulle 

kunna bidra till en förbättrad lärandemiljö. Syftet med min undersökning är att ta 

reda på hur användningen av IAT ser ut i en svensk skola. Vad använder man tavlan 

till, hur använder man den, utnyttjas de möjligheter den innebär? I flera av de forsk-

ningsrapporter jag tagit del av har man även poängterat vikten av utbildning för att 

utveckla användandet av tavlan. Jag ämnar ta reda på hur det ser ut på det området i 

de skolor jag ska studera. Har lärarna fått någon utbildning, uppfattar de att det finns 

ett behov? Frågeställningarna jag utgår ifrån är följande: 

 

 Hur använder lärare i en svensk skola IAT? 

 Hur uppfattar lärarna i skolan sina behov av utbildning gällande IAT? 
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4 METOD 

 

I det har kapitlet redogör jag för hur jag gått tillväga för att undersöka lärares an-

vändning av den interaktiva tavlan och deras uppfattning om behovet av utbildning. 

Inledningsvis beskriver jag undersökningsfältet. Därefter redogör jag för den under-

sökningsmetod som jag valt att använda mig av och talar om varför jag valt den me-

toden. Hur jag sedan bearbetat det material jag fått fram beskrivs under rubriken Da-

tabearbetning. 

 

4.1 Undersökningsfält 

 

För att undersöka användningen av tavlan var jag tvungen att hitta skolor som instal-

lerat dessa. I en medelstor stad i sydöstra Sverige fann jag två F-9 skolor som instal-

lerat interaktiva tavlor i alla sina klassrum. Skolorna kan i detta hänseende inte anses 

vara representativa för den svenska skolan överlag men med min intention var tav-

lorna ett krav. Ledningen i respektive skola lägger stor vikt vid IKT i undervisning-

en. I skola A har jag gjort en verksamhetsförlagd utbildningsperiod och därför var 

det naturligt att komma och gå där. Skolan är byggd så att man från korridoren kan 

se in i klassrummen genom glasväggar. Det var inte lika enkelt i skola B och det, i 

kombination med att de inte använde tavlan lika flitigt, medförde att jag endast 

genomförde observationer där under en förmiddag. Där observerade jag en lärare och 

samtalade med en IT-ansvarig lärare samt ytterligare en lärare. På skola A var jag 

sammanlagt i åtta klassrum, år 1-6 och observerade totalt 10 lärare. Antalet observa-

tioner uppgick till 26. Jag samtalade även med ytterligare 3 lärare.  

 

4.2 Undersökningsmetod 

 

Jag har i det här arbetet valt att använda mig av deltagande observation som fullstän-

dig observatör (Einarsson & Hammar Chiriac, 2002). Det innebär att jag endast ob-

serverat lärarna från en undanskymd plats och inte deltagit i det som skett. Anled-

ningen till detta val av metod är att jag önskade se hur lärarna rent praktiskt använde 

tavlan. För att få en bild av lärarnas uppfattning om behovet av utbildning har jag 

även genomfört ett antal spontana intervjuer, en form av öppen intervju (Lantz, 

2007). 

4.2.1 Tillvägagångssätt 
 

Jag tog kontakt med lärarna via e-post. Jag förklarade vad jag ville undersöka och 

hur jag tänkte genomföra detta. Jag var noga med att förklara deras roll, nämligen att 

undervisa som vanligt. Dessa lärare pratade sedan i sin tur med sina kollegor och 

samtliga var positiva och gav mig fritt tillträde, jag kunde komma och gå som jag 

önskade. Efter att de gett mig klartecken åkte jag till skolorna i sammanlagt 4 dagar. 

Jag ägnade förmiddagarna åt att observera och föra anteckningar över vad lärarna 

gjorde och eftermiddagarna renskrev jag och kompletterade med sådant jag inte hun-

nit skriva ned under observationerna. I början var jag inte riktigt klar över vad det var 

jag hoppades få fram, jag utgick delvis från ”Grounded theory” (Johannessen & Tuf-
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te, 2003). I ”Grounded theory” har man ingen färdig hypotes innan man går ut på 

fältet utan man vill försöka se förutsättningslöst på verkligheten. Jag hade med mig 

observationsmallar (Bilaga 1) som endast innehöll plats för datum, ämne, skola/klass 

och undervisningsform, samt utrymme för att anteckna eventuella frågor och reflek-

tioner längst ner. Tanken var att anteckna allt jag observerade att läraren gjorde med 

tavlan för att sedan analysera mina anteckningar och på så vis förhoppningsvis kunna 

skönja mönster som i sin tur skulle kunna jämföras med tidigare forskning. Jag hade 

tänkt att jag skulle sitta i endast ett klassrum under en förmiddag, men upptäckte 

snart att tavlan inte användes så flitigt att det skulle kunna ge tillräckligt underlag. 

Jag övergick istället till att söka upp de klassrum där tavlan användes. När eleverna 

exempelvis skulle övergå till att jobba i sina böcker valde jag att förflytta mig. Lä-

rarna gav mig fritt tillträde till deras klassrum, jag kunde komma och gå som jag ville 

under lektionstid. Ibland nöjde jag mig även med att anteckna vad jag såg utifrån 

korridoren. Det skedde oftast då jag såg att lärarna skrivit i notebook som de skulle 

gjort på en Whiteboard. Under raster och i vissa fall under lektionerna genomförde 

jag ett antal spontana intervjuer. Frågorna var mycket öppna och varierades till sin 

utformning efter situationen. Det var frågor som ”Vad är bra, resp. dåligt med tav-

lan? Har du/ni fått någon utbildning”? Frågorna följdes upp av följdfrågor och antog 

mer formen av ett samtal, men dock med ett fast innehåll (Lantz, 2007). Jag anteck-

nade hela tiden de som lärarna nämnde angående tavlan. Urvalet var inte medvetet 

gjort. De lärare som deltog i intervjuerna gjorde det spontant och frivilligt, oftast för 

att de befann sig i närheten. De hade många gånger ett intresse av ämnet och använde 

sig mycket av tavlan själva. Några lärare har jag endast pratat med och inte sett i 

klassrummet.  

 

4.2.2 Kritik av metodval 
 

Att göra observationer var en intressant men även tidskrävande och svår metod. Det 

hade varit önskvärt att observationerna varit fler till antal. Från början var det svårt 

att inte bortse ifrån vad som hände i klassrummet och vad läraren gjorde förutom att 

använda tavlan. Detta blev dock bättre med tiden. Att jag inte var i ett klassrum hela 

tiden medför att jag kan ha missat en hel del av vad som skett. Ett annat sätt kunde 

varit att göra en fallstudie och observera en lärare under längre tid. Jag hade också 

kunnat ta hänsyn till hur tavlan användes tidsmässigt. Enkäter hade kanske gett de 

svar jag efterlyste men då fanns en överhängande risk att dessa skulle varit påverka-

de av lärarnas egen uppfattning om hur de använder tavlan. Det är även möjligt att 

lärarna då skulle ha gett svar som mer liknade hur de vill använda tavlan istället för 

hur de gör i realiteten. Jag övervägde även att videofilma undervisningen men på 

grund av den begränsade tid som det här arbetet har till sitt förfogande ansåg jag att 

det skulle vara svårt att genomföra. Möjligen kan det anses vara tveksamt att ta med 

de spontana intervjuerna i rapporten, men jag hade intresse av att få en bild av ut-

bildningsbehovet eftersom det kan tänkas höra ihop med användningen av tavlan. En 

kombination av observationer och mer strukturerade intervjuer hade varit att föredra. 

Det är mycket möjligt att resultatet blivit annorlunda om jag haft mer tid till förfo-

gande eller använt en annan metod. I mitt inhämtande av fakta har jag heller inte 

tagit del av vad som kommit fram i studier i exempelvis Nordamerika, vilket natur-

ligtvis kan uppfattas som en brist. 
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4.3 Forskningsestetiska principer 

 

I Högskolelagen 3 a § står att ”I högskolornas verksamhet skall vetenskapens trovär-

dighet och god forskningssed värnas” (SFS. 1992:1434).  Jag har via Codex (2009) 

tagit del av de forskningsetiska principer som gäller. De lärare som jag observerat 

har informerats om vad jag haft för avsikter med mina undersökningar och har själva 

givit sin tillåtelse till att vara med i den här undersökningen. De har haft möjlighet att 

neka till deltagande, vilket också skett i ett fall. Under arbetets gång har de även haft 

möjlighet att avbryta sitt deltagande. Jag har inte antecknat några namn eller andra 

kännetecken under mina observationer, allt för att skydda lärarnas identitet och integ-

ritet. Uppsatsen kommer även att finnas tillgänglig på nätet så att lärarna kan få se 

det färdiga resultatet. 

 

4.4 Databearbetning 

 

Observationerna lästes igenom och granskades ingående. Jag plockade ut de tillfällen 

lärarna använt tavlan och jämförde dessa tillfällen med varandra. Ett tillfälle kan 

sägas sammanfalla med ett iscensatt moment i undervisningen. Jag har inte tagit hän-

syn till hur lång tid de pågick. Allt eftersom framträdde i mina ögon ett antal katego-

rier i vilka olika användningssätt återfanns. Jag skilde på observationerna och de 

spontana intervjuerna då de senare innehöll mer åsikter och önskemål medan den 

första var mer en objektiv spegling av vardagen. De spontana intervjuerna granskade 

jag med hjälp av frågeställningarna i syftet. 
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5 RESULTAT 

 

Mitt syfte med den här undersökningen har varit att ta reda på hur lärare i två svens-

ka skolor använder den interaktiva tavlan och hur de ser på behovet av utbildning 

angående den. I det här kapitlet redogör jag för vad som framkommit under de ob-

servationer och spontana intervjuer jag under fyra dagar gjort av och med lärare i de 

två svenska skolorna. Under avsnittet Observationerna återfinns den praktiska an-

vändningen av tavlan som jag observerat och under Spontana intervjuer delger jag 

några av lärarnas kommentarer, både angående tavlans användning och behovet av 

utbildning. Jag har valt att skriva i löpande text samt att infoga delar av mina anteck-

ningar. När ordet tavla förekommer står det för den interaktiva tavlan. I mina obser-

vationer förekommer endast ”SMART board”. För beskrivning av tavlan och dess 

funktioner se avsnitt 2.1 Den interaktiva tavlan. 

 

5.1 Observationerna 

 

I min granskning av observationsmaterialet kunde jag urskilja tre kategorier av an-

vändning. En var Användning av tavlan som whiteboard, en annan var Användning 

av tavlan som datorskärm och en Användning av tavlan som interaktiv tavla. Lärarna 

återfinns var för sig i en eller flera av kategorierna. Kategorierna går också i viss mån 

i varandra. Jag börjar med exempel på liten användning av tavlan för att genom steg-

ring sluta med de tillfällen då lärare interagerar med tavlan.  

 

5.1.1 Användning av tavlan som whiteboard 
 

I skola A fanns inte någon whiteboard i klassrummen, endast i grupprummen, den 

interaktiva tavlan var den enda tavlan som fanns att tillgå. Skola B hade en tavla som 

var placerad över en whiteboard eller vid sidan om i några klassrum. En vanlig an-

vändning av den interaktiva  tavlan var att skriva på den. Detta gjordes med tillhö-

rande pennor, vid fel användes suddet. Ett första exempel på användning är instruk-

tioner som en lärare skrev i början av sin matematiklektion om vad eleverna skulle 

göra:  

 
1. s. 62-65 

2. räkna klart alla sidor innan s. 62 
 

I en klass skulle man dokumentera veckan som gått. Eleverna skulle skriva i sina 

böcker men först gjorde man en gemensam återblick på veckan som gått och läraren 

skrev stödord på tavlan. Följande står att läsa i mina anteckningar: 

 
De ska ha dokumentering av veckan som gått och går igenom olika stödord för att komma 

ihåg vad som hänt under veckan. Notebook är framme och ordet advent har läraren skrivit 

där med svart. De skriver också ljus, kyrkan, idrott, Ää. Bokstaven ä skrivs först med svart 

men en elev påpekar att den är skriven med rött på annan plats och då suddar läraren med 

suddet och skriver bokstaven med röd färg i stället.  

 

Dag 3 observerar jag bland annat en klass i matematik. Man ska repetera de olika 

räknesätten och sättet att skriva ner sin huvudräkning. Läraren skriver ett tal på tav-
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lan och en elev får gå fram och skriva och räkna på tavlan. Man skriver med pennor-

na som hör till tavlan. Detta görs några gånger med olika elever. Ibland blir det fel 

och då suddar läraren med hjälp av suddet. 
  

När jag går i korridoren ser jag bland annat vid ett tillfälle att man i ett klassrum ritat 

en stor säck på tavlan och skrivit ”Önskelista”. Sedan har diverse önskningar från 

eleverna skrivits i och runt om säcken.  

 

Den här sortens användning såg jag endast i skola A. I skola B använde läraren den 

vanliga tavlan till att skriva på.  

 

5.1.2 Användning av tavlan som datorskärm 
 

Den här kategorin innefattar allt som lärarna gör och visar på tavlan, inklusive an-

vändandet av datorns, mjukvarors och Internets alla funktioner och möjligheter. I alla 

klassrum var datorn placerad längst fram i klassrummet intill tavlan. Endast i klass-

rummet i skola B var datorns skärm vänd mot eleverna, så att de kunde vara delakti-

ga i vad läraren gjorde, annars var den vänd bort ifrån dem. 

 

Vid flera tillfällen har lärarna skrivit i notebook eller i Word innan och plockar upp 

detta under lektionen. Det sker bland annat vid ett glosförhör i en 6:a. 

 
Sist denna dag ska 6:orna ha engelska. De ska ha glosförhör. Läraren sitter vid datorn och lä-

ser upp glosorna från skärmen. Datorn är vänd från barnen. När glosförhöret är slut tar lära-

ren fram de nya orden på datorn och gör lite ändringar innan en elev får släcka lampan och 

läraren med hjälp av fjärrkontrollen sätter på projektorn. Det börjar surra. Orden framträder 

på tavlan. De är skrivna i Notebook på ljusblå bakgrund. Hon upprepar orden högt. Rullar 

ned listan med ord allt eftersom. Eleverna skriver. … Läraren säger till en annan lärare som 

kommer in att hon skriver glosorna hemma på sin egen dator för i skolan hinner hon inte. Lä-

raren sparar ner glosorna för att kunna visa en elev som är sjuk senare, innan hon stänger av 

datorn.  

 

Många gånger använder de sig även av en så kallad rullgardin så att endast en rad i 

taget syns.  

 
Nu ska de ha planering. Hon tar fram sidan hon skrivit i notebook, innehållet är dolt med en 

rullgardin. Hon står nu framför datorn och drar ner rullgardinen med musen, så att det första 

blir synligt: Tis 1/12. ”Nu har jag skrivit på datorn, ibland skriver jag ju på tavlan” säger hon 

till eleverna. Hon fortsätter med Planering, Nn, Rast ”och så gör man en liten frukt där ock-

så”, Ma/Läsa, Mat, Nn (skriva text), Läxa s.49. För varje nytt moment dras rullgardinen ner 

ett steg och eleverna skriver i sina böcker. Hon fryser så tavlan igen.  

 

Upprepade gånger ser jag texter eller dikter om advent som skrivits i notebook. 

Ibland har bilder på ljusstakar kopierats in. Eleverna skriver av i sina skrivböcker. 

Även veckoplaneringar och utvärderingar görs på liknande sätt. I flera klasser lägger 

man upp hela ”Veckobrevet” på tavlan. Användning av det som finns tillgängligt i 

mjukvaran fanns det också exempel på: 

 
Eleverna får varsitt papper, ”Tänk till tusen” från NCM strävorna, Läraren tar sedan fram 

Notebook. Han letar i mapparna efter något han inte hittar på en gång. Eleverna ger honom 

tips på var han kan leta. Letar i interaktiv multimedia mappen. Hittar till slut en tärning, inte 

den han tänkt men en som duger. Han slår tärningen genom att klicka på den med muspilen. 

Eleverna skriver numren i valfri ordning i rutor på pappret. Summan ska så småningom bli så 
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nära tusen som möjligt. Mellan tärningsslagen letar läraren vidare efter en speciell tärning 

och hittar den så småningom. Nu plockar han fram en tärning på spanska. Eleverna ska nu få 

ett tal som är så lågt som möjligt. För varje slag hörs nu även räkneordet på spanska. 

Läraren styr hela tiden det som händer på tavlan  med hjälp av musen vid datorn och eleverna 

kan hela tiden följa det han gör, när han slår tärningen, när han letar i de olika mapparna, alla 

sökningar osv. Han söker efter en fransk tärning i notebook och hittar en. Eleverna är kon-

centrerade och upprepar räkneordet på franska.  

 

Just användandet av tärningarna visade sig vara vanligt förekommande, likaså den 

timer som finns i notebook. Man kan även använda sig av notebook för att skapa 

spel, liknande memory. I och med att tavlan är kopplad till en dator har man tillgång 

till de program som finns i där. Ett exempel på det är att flera av lärarna hade musik 

sparad i datorn som de med enkelhet kunde spela upp i Windows media när det var 

lämpligt. Vid två tillfällen satte lärarna på julmusik i bakgrunden medan eleverna 

skrev eller målade. 

 

Tillgången till Internet nyttjades flitigt. Det kunde vara att leta efter något: 

 
Sätter sig sedan vid datorn och tar fram julsånger sparade i Windows media. En elev undrar 

efter ett tag om läraren kan ta fram en släde, hon vill se en då hon ska rita en. Han tar fram 

Google och söker på ”släde”, ett antal bilder på slädar kommer upp, hon får välja ut vilken 

hon vill ha och han sparar in den i Notebookdokumentet. Senare vill en elev ha en annan slä-

de och detta plockas också fram. Läraren rör sig i klassrummet och står framme vid tavlan 

när den används. Han fryser sidan och letar upp matsedeln på skolans hemsida, den kopieras 

också in i dokumentet. Gör även bakgrunden lite snitsigt grå. Går åter till datorn och ändrar 

musiken. Återigen går han fram till datorn, fryser tavlan, ingen ser vad han gör. Han gör 

mycket under tiden som eleverna skriver.  

 

Ibland ville läraren visa något särskilt: 

 
Hon ber dem sedan att ta ner sina saker sedan ska hon visa kommentarer de fått på sin blogg. 

Klassen har en egen blogg där lärarna lägger in bilder, filmer och skriver om vad som händer 

i skolan.  Kvällen innan har en av lärarna lagt in en film som visar när eleverna jobbar . Den 

kallas ”Julteckningsmys”. Föräldrar och elever har kommenterat det de sett. Det läser läraren 

nu upp. Läraren får syn på en räknare längst ner på sidan som inte funnits där innan. Hon vi-

sar eleverna den. 17 personer har tittat på bloggen sen dagen innan!  

 
I år 5 är det engelska. Läraren visar ett klipp från Youtube som handlar om Sience museum. 

Klippet tar slut och läraren söker efter fler.  Hon visar ytterligare ett klipp som hon inte ver-

kar nöjd med men nöjer sig ändå. Texten i boken handlar om museet.  

 

Vid fem observationstillfällen använder man sig av ”Strömmande video” från AV – 

media, ett företag som tillhandahåller bl.a. filmer på Internet. 

  
Sedan tar hon fram AV media och spelar upp en film, strömmande video, om en nyckelpiga. 

”Vi ska skriva om nyckelpigan i eftermiddag”. Hon stänger ner AV media. Skrivbordet med 

tända ljus ligger på tavlan.  

 

Kommer in i en annan klass. De har SO i helklass. De ser en film om Pandan, pratar och 

skriver sedan om pandan.  

 

De är precis färdiga och läraren plockar nu fram ett avsnitt av ”Mattepatrullen” i AV media, 

strömmande video. Under tiden rättar en lärare böcker.  

 

Vid ett tillfälle var eleverna delaktiga i en form av tävling: 
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Lektionen börjar med att läraren sätter sig vid datorn framme vid tavlan, snett mot barnen. 

Det tar någon minut innan en bild visas på tavlan. Det är ”Träna på multiplikations tabell”. 

Uppgiften kan göras individuellt men görs nu som gruppuppgift. Läraren ser till att tabell 1-

10 finns med och sedan tar han ett steg tillbaka. En elev börjar, springer fram till datorn och 

sätter igång. En uppgift visas och nästa elev ska snabbt springa fram och skriva rätt svar. Är 

svaret rätt kommer genast en ny uppgift upp. Nästa elev springer fram och svarar, osv. Till 

höger på skärmen kan de hela tiden följa sin framfart. Om en elev inte kan svaret ropar 

han/hon ”pass” och kompisarna hjälper till. Eleverna verkar glada och engagerade. Det klarar 

det hela på 357,5 sekunder. De vill försöka en gång till men nekas denna gång. Övningen var 

hämtad från www.mult.se.  
 

I den här kategorin är lärarna flexibla, övergångarna mellan aktiviteterna går smidigt 

och relativt fort. Det som skiljer den här kategorin från nästa är att varken eleverna 

eller lärarna rör tavlan.  

 

5.1.3 Användning av tavlan som interaktiv tavla 
 

De observationer som placerats i den här kategorin är de som innehåller aktivitet 

med själva tavlan. Det kan i princip röra sig om samma aktivitet som under Använd-

ning av tavlan som datorskärm, men här använder man möjligheten att styra datorn 

med hjälp av den interaktiva tavlan. Till skillnad från den första kategorin Använd-

ning av tavlan som whiteboard, så använder man inte pennan bara till att skriva på en 

vit bakgrund. Jag har valt att här ta med tillfällen då eleverna helt spontant vidrört 

tavlan för att exempelvis skärmsläckaren gått i gång. Ett exempel: 

 
När detta är färdigt tar läraren fram AV media på Internet, sidan är redan framme men nere. 

Där hämtar hon en strömmande video. Ett avsnitt från en engelsk serie ”The ghosthunter”. 

Från början visas den inte på hela skärmen, en pojke hoppar fram till tavlan och klickar med 

handen på fullskärmsrutan och får ett ”tack” från läraren. Läraren får spola fram filmen lite 

eftersom de redan sett det första. Några elever sätter och lägger sig strax nedanför skärmen. 

De är lite oroliga. Pratar och skojar. Läraren får säga till dem. Några elever sitter på sina 

bänkar. När det börjar närma sig lunchrast rör en elev vid tavlan för att se hur mycket som 

återstår av filmen, 10 min. Efter några minuter går en annan elev fram till datorn och rör på 

musen och ser att det är 3 min kvar.  
  

Ett annat exempel är när lärare spontant flyttar runt bilder: 

 
En annan lärare kommer in medan de plockar ihop. Hon går in på hemsidan och sedan Goog-

le (det finns länkar till tillåtna bildsidor på hemsidan) fryser tavlan och söker något. Det är 

bild i samma klass. ”Vi ska jobba med en konstnär som heter Paul Frank. Tänkte att jag skul-

le hitta några bilder som han gjort. Vi ska designa en t-shirt”. Hon släcker och går fram till 

datorn. Tar fram några bilder hon lagt i notebook, går sedan till tavlan och flyttar dem i ord-

ning med handen på tavlan under tiden som hon berättar. Hon pratar om bilderna och vad de 

ska göra. Tänder lampan. Tavlan blir lite mindre tydlig i lampljuset.  

 

Vid de här tillfällena används tavlan som ett naturligt verktyg. En annan lärare an-

vänder mer av de funktioner som finns i notebook: 

 
3:orna har eng. Läraren har skrivit ord på tavlan på engelska och vad de betyder. Nu skriver 

hon på en ny sida frågor på engelska. Hon rör sig och ”bläddrar” mellan sidorna hon skrivit. 

Klickar på en ”visa knapp” och får två sidor bredvid varandra. ”Så nu ser ni bättre”. Hon 

kommer fram till mig. ”Jag jobbar mycket med tavlan så här!” I stället för att fylla hela sidan 

med text kan jag skriva lite och sedan ta en ny sida” Då kan jag bläddra emellan. Eleverna 

bläddrar ofta själva framme vid tavlan om det är något de missat. Eleverna skriver i sina 

böcker. Tavlan är fryst. Läraren vid datorn, ”tinar”. Tom notebook. ”Vad har du skrivit på 

http://www.mult.se/mult
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första frågan? Vill du gå fram och skriva det?” En elev tar en blå penna (penna som hör till 

tavlan) och skriver en mening. Läraren drar sedan ner sidan så att det skrivna hamnar högre 

upp. En annan elev får läsa högt vad som står. En pojke går fram och skriver en mening till… 

När en mening är skriven rullas den upp så att alla tydligt kan se den senaste meningen. Det 

blir också lätt för nästa att skriva i lagom höjd. Läraren sitter under det här momentet på en 

stol bredvid tavlan. En pojke börjar fel, han suddar med tavlans sudd och börjar om.  
 

Ytterligare ett tillfälle då de olika funktionerna används: 

 
De håller på med SO och kartan. Läraren tar upp en sida från boken sparad i Adobe Reader. 

Kollar väderstrecken, han skriver direkt på sidan i tavlan. När det är färdigt stänger han den 

sidan och tar fram en likadan men inte skrivet på. Han drar sidan fram och tillbaka med fing-

ret tills han kommer rätt. Går igenom uppgift om en skattkarta. Eleverna säger hur han ska gå 

och han ritar med penna direkt på sidan. ”3 rutor norr, 4 rutor öster…” Sidorna är scannade i 

kopiatorn och mailade till lärarens s-post. Han kan sedan plocka upp den i vilken dator som 

helst. De jobbar vidare med sidorna i böckerna. Han stänger ner och visar en ny kopia av si-

dan. Han visar var de kan hitta information, uppe i en rektangel i vänstra hörnet. Ringar in 

den med röd penna … Tömmer den sidan med en snabbmeny på tavlan och ritar en rektangel 

med hjälp av menyn, delar den med en streckad pil. A4 papper som skall vikas som bilden 

visar. Kompis ligger på sjukhus och ska muntras upp. De ska göra fina kort till honom. Han 

förklarar med hjälp av rektanglar gjorda med menyn, hur de ska vika och var de ska rita resp. 

skriva. 
 

Samma lärare genomför i slutet av lektionen en tävling där han i notebook gjort ett 

”memory”. Kvadrater döljer veckodagarna. En elev får utmana en annan. Läraren 

klickar med handen på ett kort och vänder det på så vis. Eleverna ska då snabbt 

komma på vad dagen heter på engelska. Läraren står hela tiden framme vid tavlan. 

 

En lärare ska ha en genomgång i matematik: 

 
Matte i en 4:a. Läraren ska introducera diagram. Hon tar fram wikipedia på tavlan. Den visar 

stapeldiagram. Vad använder man det till? Eleverna kommer med olika förslag. 

Läraren står hela tiden framför klassen och trycker med fingret när hon ska visa ett linjedia-

gram. Nytt diagram och text till det kommer fram. Hon visar hela tiden med handen på tav-

lan. Backar tillbaka till stapeldiagrammet och väljer i stället ett cirkeldiagram. Backar sedan 

igen och stänger ned wikipedia. Bakgrunden visar adventsljus som lyser. Hon går till datorn 

och förklarar att nu ska de göra ett stapeldiagram. Hon öppnar notebook via datorn och går 

sedan fram till tavlan igen. Först måste vi göra en tabell. Hon skriver 0 syskon. Hur många är 

ensambarn? Ingen. Går sedan vidare med 1 syskon: 12st, 2 : 4st, Hur vet jag när jag ska sluta 

fråga? När det är 20 som vi! 3 syskon:3 st och 4 syskon: 1 st. Hon väljer i menyn ”linje” och 

drar 2 linjer med fingret som bildar ett diagram. Antal barn och antal syskon skrivs dit. Hon 

väljer linje på nytt och ritar med hjälp av barnen staplar. Mycket tydlig presentation. Tänder 

lampan och eleverna ska jobba vidare i sina böcker. 

 

Vid ett tillfälle var jag med då en lärare använde sig av ett nytt läromedel som är 

anpassat till användning av tavlan: 

 
Jag kommer in i en 1:a där man ska jobba med bokstaven Nn. På tavlan öppnar läraren en 

bild över hela alfabetet med bilder. Det hörs glada rop från barnen, JA! Här provar man ett 

helt nytt läromedel som anpassats till tavlan. Bilden är från läromedlet. Eleverna säger i kör 

vad bokstäverna heter allteftersom läraren pekar med muspilen. ”Vilken bokstav ska vi jobba 

med?” ”Nn” Hon klickar på N och en ny sida öppnas. Det är bokstaven Nn och under den 

finns en sång. L sätter igång sången på datorn och medan en ,manlig röst sjunger visas texten 

han sjunger och sjungit med gult så att eleverna kan följa med i sången. Sidan ligger på nätet.  

Läraren klickar sedan vidare till nästa sida. En stor bild visas på en familj i ett rum. Perso-

nerna är kända sedan tidigare av barnen. De uppmanas nu att se vilka ord de kan hitta som 

börjar på bokstaven ”n”. De hittar flera. Runt omkring bilden finns rutor som var och en döl-
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jer ett ord som finns på bilden. Läraren klickar med handen på en ruta i taget och ett ord åt 

gången kommer fram. När läraren trycker på ordet blinkar föremålet på bilden (läraren säger 

sedan att just detta är ovärderligt för alla barn med annat modersmål). När det gått igenom 

alla ord klickar hon med handen på en pil nere till höger och nästa sida kommer upp. Ofull-

ständiga namn. I en säck mitt i bild finns bokstäver som ska användas för att göra namnen 

färdiga. Detta gör de tillsammans. Eleverna föreslår bokstäver och läraren skriver med en av 

pennorna. En ny sida klickas fram. Nn och Nn i stort format som visar skrivriktningen. Alla 

eleverna får komma fram och ställa sig i kö för att en och en fylla i ett stort och ett litet n 

med en penna. När två elever fyllt i varsin stänger (tömmer) läraren sidan och ytterligare två 

kan skriva. En pojke suddar med suddet. Allt eftersom de blir färdiga får de gå och sätta sig 

och jobba i sin bokstavsbok, som hör till materialet. Några elever som står i kön framför tav-

lan följer den skrivande elevens rörelser i luften. En elev trycker inte tillräckligt hårt med 

pennan så det blir tomt på en del ställen, han ”lappar” ihop bokstaven efter hand. En annan 

elev säger i början när de står i kö ”Vi borde nog tala om att man inte får trycka för hårt med 

pennan för då går spetsen sönder”.  

 

Både lärare och elever är här aktiva med tavlan i centrum. Lärarna använder tavlans 

funktioner, om än i begränsad mängd och eleverna verkar vara relativt insatta i hur 

tavlan fungerar.  

 

5.1.4 Frekvens av de olika användningarnas förekomst 
 

Under de fyra dagar som jag var ute i fältet gjorde jag sammanlagt 26 observationer 

av lärarna. Ett iscensatt moment under en lektion definierade jag som ett tillfälle då 

tavlan användes. Tillfällena placerades i en kategori. I några fall då lärarna bytt akti-

vitet eller ämne under en observation har flera kategorier iakttagits. För att få en 

överblick av förekomsten av de olika kategorierna har jag valt att visa dem i ett en-

kelt diagram. Som tidigare nämnts så återfinns de olika lärarna i olika kategorier och 

ibland så är det inte enkelt att skilja kategorierna från varandra. Utfallet blev som 

visas nedan: 

 

 
Lärarna använde tavlan flitigast i kategorin Användning av tavlan som datorskärm. 

Det innebar att de vid flera tillfällen visade texter som skrivits på datorn, filmer och 

annat från Internet. Det innebar också att de använde sig av datorn och de verktyg 

den bidrar med, samt den mjukvara som hör till tavlan. Vid tio tillfällen involverades 

även tavlan. I endast fyra fall användes tavlan här som en whiteboard.  
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Diagram 1.  Antalet tillfällen då respektive kategori förekom i samtliga 
observationer

Whiteboard

Datorskärm

Interaktiv tavla
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5.1.5 Sammanfattning 
 

Lärarna använde tavlan på en mängd olika sätt. Jag kan urskilja tre kategorier av 

användning. Användning av tavlan som whiteboard är då tavlan används i stället för 

en whiteboard, man skriver och suddar som vanligt. Den här användningen förekom 

endast vid fyra tillfällen. Användning av tavlan som datorskärm är då man använder 

sig av datorn och projektorn och visar allt på tavlan. Det kan handla om exempelvis 

filmvisning, texter som skrivits på datorn och användning av Internet. Det förekom-

mer dock ingen beröring eller interaktion med själva tavlan. Användningen av tavlan 

som en datorskärm visade sig vara klart vanligast, vilket också visat sig i tidigare 

forskning (ex. Zevenbergen & Lerman, 2008). Under kategorin Användning av tav-

lan som IAT återfinns de tillfällen då jag observerat lärare och elever som använt sig 

av tavlans funktioner och som rent fysiskt rört vid tavlan. Det handlade oftast om 

enbart beröring och inte interaktion. Kategorin förekom vid tio tillfällen.  

 

I de observationer jag gjort har lärarna befunnit sig längst fram i klassrummet, bred-

vid tavlan eller vid datorn. Tavlan har, liksom tidigare forskning visat (ex. Zevenber-

gen & Lerman, 2008; Higgins, 2005), främst använts till genomgångar i början av 

lektioner eller vid introducerande av nya moment. Användningen av tavlan har gjort 

övergångar mellan moment och ämnen smidiga och underlättar för lärarna praktiskt 

på många sätt. Lärarna plockade snabbt fram material som de behövde eller hade 

förberett tidigare. Elevernas koncentration bibehölls under lång tid. Ett exempel är då 

eleverna i första klass hade sin introduktion av bokstaven ”Nn”. Genomgången tog i 

princip hela lektionen i anspråk, trots det var eleverna lugna, engagerade och kon-

centrerade. Multimedia användes flitigt av en del lärare och även detta gjorde att 

eleverna var uppmärksamma. De fick använda många sinnen, vilket kan tänkas på-

verka lärandet positivt. Lärarna hade förberett innehållet i lektionerna och följde till 

största del den. Frågor ställdes angående innehållet på tavlan och eleverna svarade. 

Frågorna var av ytlig karaktär, som inte krävde något djupare svar eller reflekterande 

(Zevenbergen & Lerman, 2005). Flera gånger reproducerades färdiga texter och fär-

diga övningar användes också. Läraren kontrollerade tavlan och tillät inte eleverna 

att använda den bortsett från då det ingick i lektionens moment. 

 

5.2 Spontana intervjuer 

 

Här delger jag vad lärarna tog upp i de spontana intervjuer som genomfördes bland 

annat under raster. Flera lärare har berättat vad de anser om tavlan och vad de brukar 

använda den till. De har också tagit upp behovet av utbildning. 

 

5.2.1 Lärarnas upplevelse och användning av tavlan 
 

Lärarna jag intervjuar är relativt överens om att tavlan är bra, att den ger många möj-

ligheter i undervisningen. En lärare berättar att han låtit eleverna göra egna Power 

Point presentationer, dels en valfri och sedan en om miljön. Han använder också ofta 

möjligheten att förbereda en genomgång i Word hemma och sedan plocka fram den 

på skärmen i klassrummet. Är någon elev sjuk så sparar han genomgången så att den 

eleven kan se den vid ett senare tillfälle. Även här nämns att man lägger upp 

”Veckobrevet” på tavlan, så att man gemensamt kan gå igenom det och eventuellt 
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lägga till något eller göra ändringar. Flera av lärarna nämner utvecklingssamtal och 

föräldramöten. De menar att det är en fördel att kunna samlas och samtala runt ett 

dokument på det viset. Under föräldramöten kan man med lätthet visa bilder på ele-

verna och deras aktiviteter i skolan och även visa dagordningen. En lärare visar mig 

lite av det material han använder. Det är bland annat en variant av ”Så ska det låta” 

där eleverna ska gissa vilken sång som döljer sig under några rutor. Då de kommer 

fram till rätt svar är sidan länkad till sången spelad i Youtube. Han berättar att han 

hittat förlagan till tävlingen under lektion.se och att han sedan gjort om den så att den 

passar honom. Han brukar också jobba med meningar där orden står huller om bul-

ler. Eleverna får då gå fram till tavlan och antingen själva eller gemensamt försöka 

flytta orden rätt. ”Det man gör det minns man” menar läraren. Vid ett tillfälle berättar 

en lärare i skola B att inte alla på skolan är lika positiva till tavlan. En del lärare öpp-

nar aldrig upp den. En gång kom han in i ett klassrum där läraren placerat lappar med 

ord på tavlan med hjälp av häftmassa. ”Vilket slöseri” utbrister en annan lärare be-

stört då hon får höra om händelsen. Några lärare i skola A säger att de saknar att inte 

ha en vanlig Whiteboard i klassrummen. De vill inte vara utan den interaktiva tavlan 

men säger att den nya tavlan inte lämpar sig så bra att skriva på, framförallt då man 

lär sig bokstäverna. På den interaktiva tavlan kan bara en elev i taget skriva. De vill 

ha båda tavlorna. 

 

Att tavlan kan innebär stor frihet är lärarna i samtalen överrens om. ”Om en elev har 

sett ett program om vulkaner kvällen innan kan jag snabbt gå in på Youtube och hitta 

ett klipp om vulkaner. Planeringen kan visserligen lätt falla men då finns det mycket 

att tillgå med hjälp av tavlan. Tavlan ger större möjligheter att improvisera även om 

man till slut måste knyta ihop säcken också”. Mjukvaran notebook nämner många av 

lärarna som en stor tillgång. De använder de funktioner som finns i programmet och 

det finns mycket material att plocka fram. En lärare går så långt som till att påstå att 

han om han var tvungen att välja skulle föredra att ha en projektor och duk om bara 

mjukvaran fanns installerad, framför en interaktiv tavla utan notebook. En lärare 

lyfter fram fördelen med att läromedelsföretagen har börjat ge ut läromedel som man 

kan använda interaktivt med tavlan. ”Det kommer mer och mer” säger hon. 

 

Samtliga lärare jag talat med är mycket nöjda med att få ha tavlan i sitt klassrum. När 

jag frågar om den tekniska biten säger de att det varit minimalt med problem. ”Från 

början var jag rädd att det skulle bli mycket tekniska problem, speciellt när vi inte 

skulle ha någon whiteboard. Men problemen har uteblivit. Från början hade vi ett 

mångdagsexemplar som inte fungerade. Vi fick skriva direkt på tavlan med vanliga 

whiteboard pennor, det var inte så bra, men det fanns något medel att få bort det 

med”. 

 

Avslutningsvis säger en av lärarna att tavlan gör undervisningen lustfylld, eleverna 

vågar chansa och göra fel. De får vara kreativa och får testa teorier tillsammans. Man 

vågar testa och få återkoppling. ”En bra lärare är den som kan ge flest olika förklar-

ingar. Med den interaktiva tavlan kan man visa många olika förklaringar…” 

 

5.2.2 Lärarnas uppfattning om behovet av utbildning  
 

I skola A har lärarna fått en introduktion till användandet av den interaktiva tavlan. 

Sedan har de även fått utbildning av sina kollegor. Lärarna i skola B har inte fått nå-
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gon utbildning alls. En av lärarna ber mig att skriva att utbildning är viktigt och att 

de saknar det. Lärarna i båda skolorna har i mycket fått prova sig fram och fått tips 

av sina kollegor. Lektion.se är ett ställe där de hittat tips och det finns många fler. En 

lärare säger att det numera finns användare som har egna hemsidor som de lägger 

upp material och tips på. Under en rast i skola A säger en av lärarna då vi samtalar 

att hon tycker att det är viktigt att få utbildningen i mindre portioner, inte allt på en 

gång. Man behöver testa det man lärt sig och göra det till sitt eget. Hon säger att det 

finns så många finesser men att man skulle behöva mer tid till att testa, utanför lek-

tionstid. Hennes kollega fyller i att hon glömt mycket av det som de fått utbildning i, 

från början kunde man ju inget. Man använder inte allt man får reda på, det måste få 

sjunka in. Man skulle behöva fylla på allt eftersom. 

 

5.2.3 Sammanfattning 
 

I de spontana intervjuerna med lärarna på de två skolorna framkom att de var mycket 

positiva till tavlan. Det man uppskattade mest var flexibiliteten som tavlan innebar, 

möjligheterna med mjukvaran notebook samt tillgången till datorn och internet. 

Samtliga lärare efterlyste mer utbildning även om en del tyckte att de fått en del ut-

bildning redan. De ansåg också att det var viktigt att det fick ta tid att lära sig och att 

utbildningen behövde komma i små portioner. Den utbildning de efterlyste rörde 

framförallt det tekniska användandet av tavlan.  
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6 DISKUSSION 

 

Det jag var nyfiken på och som även varit mitt syfte med den här undersökningen är 

att se hur lärare i två svenska skolor använder den interaktiva tavlan i klassrummet. 

Jag har även velat ta reda på hur de ser på utbildningsbehovet, om det finns något 

sådant. Genom observationer och spontana intervjuer har jag kunnat bilda mig en 

uppfattning om hur det ser ut. Jag ämnar här redogöra för vad jag kommit fram till 

genom att jämföra tidigare forskning med mina observationer och spontana intervju-

er. Jag kommer också att delge mina egna funderingar kring vad detta innebär. Till 

att börja med behandlar jag den första frågeställningen: Hur använder lärare i svens-

ka skolor IAT? I det sammanhanget reflekterar jag också över lärandemiljön. Sedan 

följer ett avsnitt om Hur lärarna uppfattar behovet av utbildning? 

 

6.1 Hur använder lärare i en svensk skola IAT? 

 

Under mina fyra observationsdagar såg jag tio olika lärare vid 26 olika tillfällen. Ef-

ter bearbetning av mina observationer framträdde en ganska tydlig bild av hur de 

använde tavlan, vilket även redovisats under resultat. Den överlägset vanligaste an-

vändningen var att använda tavlan som en datorskärm. Det innebar att lärarna använ-

de datorns möjligheter som att skriva och spara dokument, titta på film och använda 

internet. Allt detta kunde de låta eleverna bli delaktiga i genom att låta det visas på 

tavlan. Jag blev fascinerad av hur mycket de använde sig av de olika möjligheterna 

som dator- och internetuppkoppling medför. De var verkligen flexibla precis som 

tidigare forskning (ex. Higgins m.fl., 2005) visat. Övergångar mellan moment eller 

lektioner blev smidiga och effektiva. Lektionsinnehåll blev mycket tydligt för ele-

verna genom bilder, filmer och färg. Jag tyckte också att elevernas koncentration 

upprätthölls på ett bra sätt genom användandet av tavlan. Användandet av IKT blev 

en naturlig del av elevernas vardag genom att de vid upprepade tillfällen gemensamt 

följde lärarens aktivitet vid tavlan liksom även visat sig i Bennets (2008) studie. I 

mycket liten omfattning användes tavlan endast som whiteboard. Det är möjligt att 

jag skulle fått andra resultat om jag varit längre på en skola där man har både white-

board och interaktiv tavla. Hela 24 observationer har varit i klassrum med enbart 

interaktiv tavla. Det har möjligen bidragit till att lärarna använt sig av tavlan mer än 

om de skulle haft en whiteboard. Nu var de tvungna att öppna upp datorn och tavlan 

för att kunna skriva och det kan ju ha bidragit till att de efterhand vågat använda sig 

av fler funktioner. Kanske kan detta vara av vikt att beakta för de skolor som står 

inför en sådan investering?  Jag har i den här undersökningen inte jämfört hur lärarna 

var för sig använde tavlan. Det hade varit intressant att se om det fanns skillnader 

och vad dessa kunde tänkas bero på. Jag kunde visserligen se att några lärare var 

flitigare tavelanvändare än andra och det är möjligt att det kan bero på tidigare vana 

att jobba med datorer, men detta är inget jag har tydliga belägg för. Men, för att 

koppla till föreläsningen med Tom Gagner (se inledning s.3) jag hänvisade till i in-

ledningen, ”…utnyttjar man de interaktiva möjligheter som den nya tekniken med-

för…”? I min undersökning kunde jag se användning av själva tavlan vid 10 obser-

vationstillfällen. Oftast var det elever som rörde vid tavlan för att ta bort skärmsläck-

are eller liknande. Vid några tillfällen var det lärare som rörde vid talan för att blädd-

ra eller flytta runt föremål eller text. Elever aktiva med tavlan såg jag inte någon 

gång, inte heller att läraren interagerade med eleverna med tavlan i centrum. Detta 
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betyder naturligtvis inte att eleverna inte var delaktiga och interaktiva men tavlan 

behövdes inte för att uppnå detta. Önskan hos eleverna om att få använda tavlan mer 

visade på bristen av att få göra det. Liknande resultat fann ju även Wall m.fl. (2005). 

Just samspelet saknade jag och det stämmer överens med det som bland annat War-

wick och Keshner (2008) och Beauchamp (2004) sett, nämligen att tavlan i sig inte 

förändrar lärares pedagogik. Det positiva som lärarna refererar till då det gäller tav-

lan hör ofta ihop med den tekniska användningen, underlättandet av lektionsplane-

ring och genomförande av lektioner som tavlan innebär. De nämner även fördelar 

som att eleverna koncentrerar sig lättare och att innehållet blir tydligare men det so-

ciokulturella perspektivet berör de inte.  

 

6.1.1 IAT och lärandemiljön 
 

A-miljöer (Skolverket, 1998) innebär samlärande, delaktighet, dialog, produktion 

o.s.v. Tavlan skulle ju med alla fördelar den medför kunna bidra, som ett värdefullt 

verktyg, till att främja en kreativ lärande miljö. Som det ser ut i dessa skolor idag så 

använder man inte tavlans interaktiva möjligheter till att skapa en A-miljö. Läraren 

kontrollerar exempelvis tavlan och många av de texter eleverna skriver reproduceras 

från tavlan. Jag tror att det kan vara en stor fördel att kunna göra introduktioner ef-

fektivare och mer levande, men det finns så mycket mer som tavlan skulle kunna 

användas till. Zevenbergen och Lerman (2008) menar att IAT kan medföra att lära-

ren återgår till att undervisa helklass framifrån tavlan. Jag har under mina observa-

tioner inte iakttagit något grupparbete. Vid alla tillfällen har undervisningen skett i 

helklass, enda undantaget var då det var bild i halvklass. Men kan man utesluta att 

tavlan ändå medför delaktighet även om undervisningen på nytt sker framifrån? Kan 

det inte vara så att tavlan faktiskt gör det möjligt att även i helklass få de fördelar det 

innebär med en mindre grupp? Jag menar att IAT skulle kunna bidra till en A-miljö 

(Skolverket, 1998) genom att erbjuda möjligheter att skapa ett flerstämmigt klass-

rum. De kan plocka fram information, skapa texter, manipulera texter, redigera, ge 

konstruktiv kritik, diskutera osv. Mottagare av det som eleverna gör är lätta att hitta 

med tavlan. Eleverna kan med IAT i centrum få utveckla ett samlärande (BECTA, 

2003). Jag tror att användningen av tavlan måste gå hand i hand med en pedagogik 

som bjuder in eleverna till samtal och reflektion och eleverna måste få tillgång till 

tavlan, måste få tillfällen att kontrollera den. Den stora kostnaden och lärarnas an-

vändning i min studie kan också leda fram till frågan om inte en projektor kopplad 

till en dator skulle vara ett möjligt mellansteg i strävandet mot full användning av en 

interaktiv tavla. 

 

6.2 Hur uppfattar lärarna behovet av utbildning? 

 

I skola A hade man enligt lärarna fått en kort introduktion och sedan fått utbildning 

av sina kollegor. Flera gånger uttryckte lärare en önskan om mer utbildning. De me-

nade att utbildningen behövde komma kontinuerligt. För mycket information på en 

gång gjorde inte så mycket nytta eftersom man snabbt glömde det man lärt sig och 

flera lärare ville få mer tid på sig. De ville få möjlighet att prova det de lärt sig och 

sedan få mer tips att använda sig av. De flesta jag samtalade med var mycket glada 

över sin tavla och upptäckte hela tiden fler och fler möjligheter med den. I skola B 

var behovet av utbildning större. Där hade man ännu inte fått någon utbildning utan 
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fått prova sig fram själva. I den här skolan var det också vanligt att tavlan inte an-

vändes alls i vissa klassrum. Detta visar enligt mig på vikten av att få utbildning för 

att våga gå vidare och utvecklas i fråga om användning av tavlan. 

 

Jag tror att de initiativ som tagits till att involvera IKT mer i lärarutbildningen (KK-

stiftelsen, 2005) är rätt väg att gå men efterlyser mer av just användandet av den in-

teraktiva tavlan. Holmes (2009) visade i sin undersökning att det verkligen gav resul-

tat att låta lärarstudenter redan i utbildningen få lära sig att använda tavlan. Jag me-

nar att sannolikheten att tavlan blir en naturlig del i undervisningen i skolorna då 

ökar och att man på så vis även lär sig att ta vara på möjligheterna som tavlan ger till 

att skapa en god lärandemiljö. Jag tror att utbildning är ett viktigt område då det gäll-

er användandet av tavlan. Rektorer borde vara mer intresserade av att följa upp och 

utvärdera användandet och att tillhandahålla den utbildning som behövs. Det är ock-

så viktigt att utbildningen innehåller både den tekniska, praktiska användningen och 

den pedagogiska användningen. Lärarna behöver få tid till reflektion och att dela 

erfarenheter och upptäckter med varandra. Det faller sig naturligt att anta att bristen 

på utbildning och reflektion kan ha ett samband med att tavlan inte används fullt ut.  

 

6.3 Fortsatt forskning 

 

Den här uppsatsen har haft för avsikt att ta reda på hur lärare i en svensk skola an-

vänder den interaktiva tavlan och hur behovet av utbildning ser ut. Under arbetet 

med detta har nya frågor tagit form och nya områden som skulle vara intressanta att 

undersöka har visat sig. Ett område är hur elevernas delaktighet påverkas eller för-

ändras med tavlan. Man skulle kunna studera skolor som införskaffar tavlor och för-

söka se om man kan se någon skillnad före och efter. Ett annat område är om och hur 

pedagogiken har förändrats i skolor i och med tavlans intåg. Har det någon betydelse 

viken sorts interaktiv tavla som används och hur går det med de tavlor som inte har 

tillhörande programvara? Jag är också nyfiken på om man kan se skillnad mellan 

lärare och deras användning, spelar ålder in? Är det skillnad mellan ämnen och stadi-

er? Större övergripande undersökningar skulle också behövas. Kan man se skillnader 

mellan skolor, städer, landsändar, länder? Behovet av forskning angående interaktiva 

tavlor i Sverige är stort. Jag tror att anledningen till att forskning på området är så 

ringa beror på att tavlorna inte är en angelägenhet för myndigheter såsom det är i 

exempelvis Storbritannien. Men trots att tavlorna ofta är de enskilda skolornas ange-

lägenhet i Sverige så finns ett stort behov av forskning. Mina studier kan dock inte 

göra anspråk på att vara heltäckande. Tiden jag har haft till förfogande har varit be-

gränsad, fler observationer och mer strukturerade intervjuer hade varit att föredra och 

insamlandet av fakta kunde ha utökats med till exempel forskning från Nordamerika. 

 

6.4 Sammanfattning och slutsats 

 

Sammanfattningsvis har jag i mitt observerande av lärare i två skolor sett varierande 

grad av användning av tavlan. Jag har blivit imponerad av alla möjligheter som tav-

lan erbjuder och jag tror att tavlan kan vara ett utmärkt verktyg i utvecklandet av en 

A-miljö. I övervägande fall har dock tavlan i mina observationer använts som ”… en 

dyr whiteboard som man kan visa film på” (se inledning s.3). Om tavlan ska kunna 

användas fullt ut krävs utbildning på både det tekniska, praktiska och det pedagogis-
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ka planet. Det behövs en kreativ diskussion om hur man ska få eleverna mer delakti-

ga och hur man ska göra tavlan mer tillgänglig för dem. Lärarna själva efterlyser 

också mer utbildning eller fortbildning allt eftersom deras erfarenheter växer. Jag 

anser att det är viktigt att rektorer och andra i styrande ställning inser behovet av att 

utvärdera och följa upp användningen av tavlan för att kunna tillgodose behovet av 

utbildning och utveckling. Om man struntar i detta kan man, liksom man menar i 

forskningssammanfattningen BECTA (2003), inte försvara kostnaden för inköp av 

tavlan. Om man inte använder tavlan fullt ut är det enligt min mening bättre att satsa 

på fler pedagoger för pengarna eller börja med en projektor och dator. Jag har dock 

blivit mer och mer övertygad om att tavlan är här för att stanna. Utvecklingen av 

användandet måste få ta tid, men tavlan får inte innebära en återgång till förlegad 

pedagogik. Om förändring i pedagogiken uteblir ger det inte något bra resultat. Ele-

verna måste få vara mer aktiva och kreativa med tavlan och fokus behöver läggas på 

att interagera och att främja samlärande. Man måste också vara medveten om risker-

na med att använda tavlan utan att reflektera över sin egen undervisning. Avslut-

ningsvis hoppas jag att jag får möjlighet att använda mig av tavlan i mitt yrke som 

lärare. Jag tror att tavlan innebär oerhörda möjligheter att skapa en god lärandemiljö! 
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BILAGA 1 
 

Datum:  Skola/Årskurs:  Undervisningsform: 

Ämne: 
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