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Abstract 

The interactive whiteboards have become very popular the last two decades. Schools 

around the world have preferred this new technology in teaching instead of the old 

fashioned whiteboards. This technology is very new in Sweden. There are 

approximately 600 interactive whiteboards in schools in Sweden. 

 

The administration of school and Childcare (Skol- och  Barnomsorgsförvaltning) in 

Jönköping has presented the interactive whiteboards to  schools. The project started in 

the beginning of year 2007. The administration has offered schools to participate in a 

project which two interactive whiteboards are tested, SMART Board and 

ACTIVBoard. The elementary schools have chosen ACTIVBoard and Grammar 

schools and Schools for subnormal have chosen SMART Board. 

In the project, schools were offered to participate in free training-courses to learn how 

to use the interactive whiteboard’s software. 

 

An online survey was created with the assistance of the administration’s IT 

pedagogue. The purpose with the survey was to learn about teachers’ habits and 

thoughts concerning the new technology. 

 

To be able to understand the technology of the interactive whiteboards, the paper 

mentions the theoretical background of the technology. It’s also declared the possible 

accessories of these and type of functionalities.  

 

Information technology’s awareness and qualification are very important in teaching, 

especially when the interactive whiteboards are used; therefore the importance of 

Information Technology at school was taken in consideration. The survey showed a 

very high IT- qualification among teachers.  

 

Another survey was created and sent to other schools in Sweden. Those schools have 

been using the interactive whiteboards for a long period. The purpose with the second 

survey was to get a broader understanding of the new technology and its practice at 

schools. 

 

Heads of schools and teachers showed a great interest in the interactive whiteboards. 

They have captured students’ attention more than the old fashioned whiteboard and 

for teachers the teaching experience has become more exciting and efficient.  
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Sammanfattning 

Interaktiva skrivtavlor har, sedan början av 90-talet, blivit alltmer vanliga i 

skolundervisningen. Alltfler skolor runtom i världen använder tavlorna i 

undervisningen och intresset fortsätter att öka.  

 

Skol- och Barnomsorgsförvaltning i Jönköpings kommun införde ett testprojekt om 

interaktiva skrivtavlors användande i skolorna. Under testperioden skulle samtliga 

skolor testa två olika modeller. Grundskolorna valde ACTIVBoard och 

gymnasieskolorna samt särskolan valde SMART Board.  

 

 Skolorna erbjöds en grundutbildning och en uppföljningskurs om tavlornas 

programvara. (se bilaga 2). Lärarna var positiva till den nya tekniken och 

delaktigheten i kurserna var relativt stor.  

 

En onlineenkät skapades under testperioden i samarbete med IT – pedagoger från 

Skol- och Barnomsorgsförvaltningen. Syftet med enkäten var att få en tyckande om 

lärarnas upplevelse av den nya tekniken, samt vilka fördelar respektive nackdelar har 

de interaktiva skrivtavlorna.  

 

IT-kompetens har under det senaste decenniet blivit en viktig del i undervisningen. 

Lärarna måste genomgå obligatoriska IT-kompetenskurser (PIM), och eftersom 

undervisningen i stort sett sker med hjälp av en projektor och en dator, måste lärarna 

ha bra datakunskaper. Undersökningen har visat att de flesta lärarna hade ganska bra 

IT-kompetens för att kunna klara av tavlans programvara.  

 

Användandet av den interaktiva skrivtavlan i undervisningen varierar beroende på 

antal installerade tavlor i skolorna. Många lärare hade inte möjligheten att använda 

tavlan varje dag, utan bara några enstaka gånger i veckan eller månaden. Det framgick 

också i undersökningen att bara en liten del av dem som svarade på webbenkäten hade 

lite kunskaper om tavlans programvara. Detta var en följd av brist på tid och 

möjligheter att använda tavlan mer ofta. Några skolor hade i början av projektet 

mindre problem med den nya tekniken. Lärarna upplevde svårigheter med den 

trådlösa pennan samt problem med kalibreringen.  

 

Rektorer och lärare visade ett stort intresse och var redo att investera i ett större antal 

tavlor redan under testperioden. Det visade sig att lektionerna var roligare och 

elevernas intresse ökade stort under lektionen. 

Nyckelord 

o Interaktiva skrivtavlor 

o SMART Board  

o ACTIVBoard 

o PIM (Praktisk IT – och Mediekompetens) 

o Skol- och Barnomsorgsförvaltning 
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1 Inledning 

Interaktiva skrivtavlor är en ny teknologi som används bland annat i undervisningen 

och ersätter vanliga whiteboard tavlor. Skol- och Barnomsorgsförvaltning i Jönköping 

ville testa Det Interaktiva Klassrummet, DIS, i Jönköpings skolor då de interaktiva 

skrivtavlorna har kommit som ett pedagogisk redskap i undervisningen.  

 

Interaktiva skrivtavlor har blivit väldigt populära i skolor runtom i världen. Tekniken 

är ganska ny och det finns ungefär 600 interaktiva skrivtavlor som används i Sverige. 

Det framgår av tidigare studier, positiv reaktion av både elever och lärare. Med hjälp 

av trådlös utrustning har läraren mer frihet att förflytta sig i undervisningssalen utan 

att behöva vara bunden till tavlan. Eleven blir mer uppmärksam och intresserad av 

lektionen som kan skapas i PowerPoint eller programvarans färdiga lektioner. Eleven 

kan vara aktiv från sin bänk i undervisningen med hjälp av trådlös skärm och trådlös 

penna.   

 

Skol- och Barnomsorgsförvaltning har valt att satsa på två modeller, SMART Board 

och ACTIVBoard. Skrivtavlorna har olikartade funktioner, finesser och unika 

utmärkande egenskaper.  

 

Syftet med examensarbetet är att testa om den nya tekniken är praktisk i 

undervisningen. Frågan kommer att undersökas via olika metoder som beskrivs senare 

i rapporten.    

 

1.1 Bakgrund 

Varje ny teknik behöver naturligtvis testas i praktiken. Många avancerade tekniker 

kan misslyckas i praktiken.  

Teoretiskt är smarta tavlor en teknik som underlättar undervisningen genom att ge 

både lärare och elever bättre möjligheter att kommunicera med varandra och utbyta 

information med hjälp av en sammankopplad dator, en projektor och en elektronisk 

tavla.  

 

Smarta tavlor har många mer funktioner än en vanlig tavla på grund av att den är 

kopplad till en dator. Därför kan man bland annat spara hela lektionen i den för senare 

användning. Den detaljerade teoretiska skildringen av smarta tavlor beskrivs senare i 

rapporten. Smarta tavlors användning i praktiken kommer att behandlas i denna 

rapport. 

 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att undersöka användningen av smarta tavlor i praktiken 

genom att testa SMART board och ACTIVboard i några av skolorna i Jönköpings 

kommun samt framställa villkoren som en skola behöver för att lyckas med den 

interaktiva skrivtavlan. 
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1.3 Avgränsningar 

Varje ny teknik kan undersökas från många olika aspekter. Smarta tavlor kan 

utforskas från den tekniska aspekten genom att utvärdera eller utveckla teknik som 

har använts för att tillverka dem. Denna aspekt har jag exkluderat från mitt arbete. 

Man kan även undersöka kring den ekonomiska biten genom att bland annat utvärdera 

kostnader för smarta tavlor eller underhålla dem i praktiken. Den ekonomiska 

aspekten har inte heller behandlats i arbetet. 

Fokuseringen kommer att ligga på en beskrivning av den interaktiva skrivtavlan och 

dess tillbehör samt undersöka villkoren som är viktiga för att skrivtavlan skall bli en 

lyckad praktisk teknik. Detta görs genom att sammanställa och utvärdera 

enkätundersökningen som ingick i projektet och ytterligare en undersökning av några 

utvalda skolor i Sverige.  

 

1.4 Disposition 

En omfattande presentation av den teoretiska bakgrunden om interaktiva skrivtavlor 

kommer att redovisas. Den delen kommer att handla om tekniken bakom tavlorna och 

dess funktioner. På den praktiska delen kommer en beskrivning av projektet som 

helhet samt en sammanställning av intervjuer och undersökningsenkäter för att få 

fram ett resultat, som skall sammanställas och analyseras. De viktiga momenten i 

rapporten är: 

 

 Den teoretiska bakgrunden skrivs genom att samla in data från 

litteraturböcker, Internetkällor och tidningsartiklar 

 IT i skolan  

 Projektets genomförande: beskrivning av testprojektet som Skol- och 

Barnomsorgsförvaltning har genomfört i skolorna 

 Intervjuer och undersökningsenkäter kommer att sammanställas, analyseras 

och jämföras  

 Resultat och analys 

1.5 Frågeställningar 

I uppsatsen kommer jag att utvärdera en rad olika aspekter som är viktiga för 

projektet. Nedan följer lösningsföreslag på några viktiga frågor: 

 Är interaktiva skrivtavlor bättre än vanliga whiteboard? Och varför? 

 Vad bör en organisation tänka på när man ska investera i interaktiva 

skrivtavlor? 

 

Frågorna kommer att besvaras genom att utreda olika tekniker som interaktiva 

skrivtavlor använder sig av och även andra förhållanden som är viktiga för en 

organisation att tänka på vid investering av interaktiva skrivtavlor. Genom 

undersökningsenkäter och intervjuer kommer jag att visa fördelarna och nackdelarna 

med de interaktiva skrivtavlorna. 
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Tekniken bakom interaktiva skrivtavlor 

Det finns olika storlekar och typer av interaktiva skrivtavlor. Nedan följer en kort 

beskrivning av de olika interaktiva skrivtavlor som finns tillgängliga på marknaden. 

 

2.2 Infraröd/ultraljud lösningar 

Infraröda lösningar är det mest populära systemet. Det består av en mottagare som är 

kopplad till en platt yta. Det mottar information från en dator, som återge bild på en 

yta. Man kan interagera med tavlan med hjälp av en elektronisk penna som 

kommunicerar med mottagaren.  Systemet kan monteras och kopplas upp väldigt 

snabbt [4].  

HiteVision IR Interactive Whiteboard HVB-105WI är en infrared skrivtavla. [15] 

 

Figur 1 HiteVision IR Interactive Whiteboard HVB-105WI 

2.2.1 Fördelar  

- Billigare än de andra lösningarna 

-  Mottagaren är bärbar och monteras väldigt lätt 

2.2.2 Nackdelar 

- Mottagaren kan ramla från tavlan/väggen 

- Mindre stark valmöjlighet än de andra lösningarna 

- Den elektroniska pennan kan vara stor och svår att hantera för unga elever 

eller de med särskilda behov att kunna hålla i. [4] 

 

2.3 Tryckkänsliga tavlor 

Tavlorna är tillverkade av två mjuka metallplåtar med en liten öppning mellan 

plåtarna. När den elektroniska pennan eller fingret når tavlan, kontaktar plåtarna 

varandra. Det registreras med hjälp av tavlans programvara och datorn som är kopplad 

till tavlan [4]. SMART Board är ett exempel på en tryckkänslig tavla [7]. 
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2.3.1 Fördelar 

- Lätt att använda: elever och barn med särskilda behov avklarar att använda 

tavlan då man kan använda antingen elektronisk penna, finger eller pekare.  

- De är tuffare än infraröd/ultraljud tavlor. [4] 

2.3.2 Nackdelar  

- De är dyrare än infraröd/ultraljud tavlor. [4] 

2.4 Magnetisk-resistans tavla 

Tavlan har en hård yta som är täckt av nät av koppartråd. När man använder en 

elektronisk penna eller skrivstift, registrerar tavlans programvara var den magnetiska 

kopplingen sker på ytan och reagerar på det bästa sättet [4]. ACTIVboard är 

elektromagnetisk skrivtavla. 

2.4.1 Fördelar  

- En väldigt stark och bra valmöjlighet. 

- Storleken på den elektroniska pennan gör det lättare, för elever i 

grundskoleåldern och elever med särskilda behov, att använda den. [4] 

2.4.2 Nackdelar 

- De är dyrare än infraröd/ultraljud tavlan. 

 

2.5 Val av installation 

När man har bestämt sig för vilken interaktiv tavla som ska köpas, är nästa steg att 

välja rätt installation. 

2.5.1 Fristående tavla 

Tavlan är smal och har två stöd som stoppas in i armar på tavlans rygg som gör det 

lättare för tavlan att stå upp på en platt yta.  

Man kan bära dem in och ut i klassrummen och de är lätt att koppla till en dator . 

Dessa tavlor kan vara för små för en undervisningssal. Dessa används mest för 

presentationer, möten eller arbete i små grupper. [4] 

2.5.2 Tavlor på ett rörligt bord 

Dessa tavlor är stora och permanent uppsatta på ett bord med ställ. Tavlan kan flyttas 

mellan olika undervisningssalar väldigt lätt, men man få problem med kalibrering av 

tavlan om den förflyttas för ofta. 

Om man inte ha råd att köpa större tavlor kan dessa tavlor vara ett bra alternativ.  

Projektorn och den interaktiva skrivtavlan måste justeras på rätt sätt för att kunna få 

en bra bild. [4] 
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2.5.3 Fastställd tavla 

Tavlan är permanent väggmonterad i en undervisningssal och länkad till en projektor, 

vilket gör att tavlan används lättare dagligen . De mobila tavlor kan ta tio minuter att 

monteras och behöver kalibreras med projektorn varje gång man ska byta 

undervisningssalen, vilket kan vara opraktisk om den ska användas dagligen [4]. 

 

2.6 Tillbehör 

En variation av tillbehör är tillgängliga till interaktiva skrivtavlor. Detta presenteras i 

SMART board och ACTIVBoard delen.   

 

2.7 ACTIVBoard 

2.7.1 The Promethean group 

Promethean koncernen grundades på 1970-talet, och har sitt ursprung i 

digitaliseringsenheter, hög och grafiska skärmsystem. 

Utvecklingen av deras interaktiva skrivtavlor började på 1990-talet, följde med dess 

innehållsrika programvara för den pedagogiska interaktiva undervisningen och 

inlärningslösningar. 

 

ACTIVBoard har testats i de tuffaste miljöer – klassrummet. Små barn och till med 

stora kan luta sig eller trycka på med sina händer när de skriver utan att skada tavlan.  

Den är skapad att passa i olika typer av lektionssalar. Man har kastat saker på den, 

slagit på den, stuckit en passare i den, men den har bara fortsatt att fungera. Den klarar 

även temperaturförändringar. Hemligheten ligger i det specialdesignade 

elektromagnetiska gitter som sitter bakom skärmen. Under de senaste 10 åren har 

utvecklingen av ACTIVBoard varit stor. Idag används produkterna av ca 2,5 miljoner 

elever i 70 länder. [5] & [8] 

2.7.2 Tavlans storlek 

Välj mellan 48", 64", 78", och 95" diagonala storlekar för att tillfredsställa de 

olika behoven av dagens klassrum. Vill man inte fästa tavlan i väggen kan man 

välja den lättrörliga tavlan, som möjliggör för lärarna att dela med sig tavlan i 

de olika klassrummen. [5] 
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  Källa: [5] 

Figur 2 ACTIVBoard 

2.7.3 ACTIVBoards Programvara 

 

 ACTIVprimary skapad och utvecklad för grundskola. 

 ACTIVstudio skapad och utvecklad för högstadiet och gymnasiet.  

[5] & [8] 

 

2.7.3.1  ACTIVprimary  

 

 
 

Figur 3 Programvaran ACTIVprimary 

En programvara skapades och utvecklades av lärare i 

samarbete med Promethean. ACTIVprimary har vunnit 

flera priser, senaste utmärkelsen var World Didac Award 

2004.  

ACTIVprimary har tusentals verktyg, bilder, redskap och 

flipcharts (blädderblock) som är designade och åstadkomna 

av lärare. Dessa hjälper användaren att skapa lektioner som 

motiverar och engagerar. Programvaran är utvecklad och 

anpassad för elever mellan 6-11 år. Den har lättillgängliga 

menyer i sidan och i underkant på tavlan med enkla och 

tydliga ikoner och symboler. [5] & [8] 
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2.7.4 ACTIVstudio 

 

 

Figur 4 Programvaran 

ACTIVstudio 

2.7.5 Tillbehör  

2.7.5.1 ACTIVpen  

 

Figur 5 ACTIVpen 
 

 

 

 

 

2.7.5.2 ACTIVtablet 

 

 
 

Figur 6 ACTIVtablet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVtablet är en ersättare till ACTIVboard när läraren 

inte har tillgång till tavlan för att förbereda lektionerna. 

ACTIVtablet består av en smidig skrivplatta samt 

batteri/trådlös penna som ersätter en mus. Skrivplattan 

kopplas till datorn och gör att läraren lätt kan skapa sina 

lektioner var som helst utan att behöva använda 

ACTIVboard. [5] & [8] 

 

 

ACTIVstudio liksom ACTIVprimary har vunnit priser. Den är 

också skapad och utvecklad av lärare i samarbete med 

Promethean. Programvarans uppgift är att ge de bästa 

förutsättningar till att skapa kvalitativa lektioner. ACTIVstudio 

har tusentals lärareredskap, bilder, hjälpmedel, bakgrunder, 

symboler mm skapade och utvecklade av lärare. Dessa verktyg 

och redskap används som hjälpmedel för att skapa lektioner. 

Programvaran är utvecklad och anpassad för elever från 12 år och 

uppåt. [5] & [8] 

Batterifri och trådlös penna som ingår i ACTIVboard 

tavlan, är egentligen en mus. ACTIVpen skriver som 

en vanlig penna men fungerar också som en mus. 

Den har samma funktioner som en datormus har. 

Med pennan kan man utföra ”dra och släpp” 

funktioner, öppna program, sidor, verktyg, ikoner, 

ljudfiler, mm. På Pennan finns en högerklick 

funktion knapp som också är kom ihåg knapp. [5] & 

[8] 
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2.7.5.3 ACTIVslate 

 

 

       

        Figur 7 ACTIVslate 

   

       

 

 

 

2.7.5.4 ACTIVpanel 

 

 

 

 

 

 

 

           Figur 8 ACTIVpanel 

 

 

2.7.5.5 ACTIVote 

 

 

 
 

Figur 9  ACTIVote 

 

 

 

Hur fungerar ACTIVote?  

 

- Med radiotekniken kan varje röst registreras utan att man behöver rikta 

dosan i någon speciell riktning.  

- Funktionen ”Question Master” i programmen gör det enkelt att 

förberedda frågor med text och bild. 

15" LCD färgskärm 

Trådlös funktion för maximal flexibilitet och 

används för att kontrollera datorn utan att 

behöva vara nära tavlan,  

Kompatibel med ACTIVprimary och 

ACTIVstudio.      

Fungerar med både PC och MAC. [5] 

 

ACTIVote är ett integrerat röstningssystem som används direkt 

ihop med ACTIVboard och består av 32 handdosor. 

ACTIVote kommunicerar med tavlan via radio. Systemet kan 

användas spontant och interaktivt under en lektion för exempelvis 

tester, opinionsundersökningar, mm. [5] & [8] 

 

ACTIVslate är en trådlös skrivplatta. Läraren kan 

bära plattan med sig i klassrummet vilket möjliggör 

flexibilitet för läraren att röra sig fritt i 

klassrummet.  

Allt som skrivs på ACTIVslate syns i samma 

ögonblick på skrivtavlan utan någon dröjning.  

Med ACTIVslate kan läraren engagera eleverna 

mer i undervisningen som t ex de kan lämna sina 

svar sittande på sina platser och är en perfekt 

lösning för lärare som hellre rör sig i klassrummet 

under lektionen. Pennan som används för 

ACTIVboard används också till ACTIVslate. [5] & 

[8] 
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- Frågorna kan sparas på nätverk för senare användning. 

- Testresultatet visas i tabell- eller cirkeldiagram. 

- Resultatet kan även flyttas till Microsoft Excel. [5] & [8]  

2.7.6 ACTIVstudio visningsprogram 

Visningsprogrammet är en typ av länkat objekt för multimedia filer, såsom 

filmer, ljudfiler eller Flash animation. Om man lägger till multimedia filer, en 

ram av filen kommer att visas upp med kontrollknappar för att spela, pausa och 

stoppa filen. [5] & [8] 

 

 

Följande film- och ljudformat öppnas 

lätt med visningsprogrammet:  

 

 Filmer (.avi, .Mov) 

 Ljudfiler (.wma, .mp3) 

 Flash animationer (.swf) 

 

Figur 10 ACTIVstudio visningsprogram 

 

2.8 SMART Board 

SMART Technologies Inc. startade 1987. Företaget utvecklade de första 

interaktiva skrivtavlorna i världen i början av 1991. SMART board används 

idag i över 200 000 klassrum i världen. [6] & [7] 

2.8.1 Modeller 

- Model 680: har storleken 77" (195,5 cm) och är avsedd till 40 personer.  

- Model 660: har stoleken 64" (162,6 cm) och är avsedd till 30 personer. 

- Model 640: har storleken 48" (121,9 cm) och är avsedd till 6 personer. 

[6] & [7] 

2.8.2 Egenskaper 

Touch system: Läraren kan skriva, sudda och prestera mus funktioner med 

fingret, penna eller sudd. Man behöver inte ett speciellt verktyg.  

 

 

    Figur 11 SMARTBoards tavlan 

    Källa:  [6] & [7] 
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SMART Pen Tray: ( SMART pennhylla) känner av automatiskt när man väljer 

pennan eller sudd och det finns fyra olika färgpennor. Tavlan har knappar som 

aktiverar On-Screen tangentbord, högerklick knapp och hjälp funktion.  

 

 

    Figur 12 SMARTBoard Pen Tray 

Källa: [6] & [7] 

 

 

Spara funktion: Ger läraren möjligheten att spara anteckningar i SMART 

Boards mjukvara eller andra applikationer AutoCADs mjukvara.  

 

Durable hard-coated polyester surface: (hållbar hårdklädd polyester yta) 

Rivsäker och fungerar bra med dry-eraser markers och går lätt att sudda och 

rengöra med vanliga whiteboard sudd eller whiteboard rengöringsmedel.  [6] & 

[7] 
 

2.8.3 SMART Board software  

2.8.3.1 Notebook:  

o Har kostnadsfria installationer för både elever och lärare. 

o Förbereder och sparar lektioner/flipcharts till skärmdumpar, 

anteckningar, bilder och Flash animationer i och samma fil.  

o Lägger till bakgrunds mallar såsom diagram- och musikblad. 

o Sparar filer i olika varierande filformat såsom Pdf filer eller 

HTML, för att kunna komma åt de lätt eller dela med sig. [6] & [7] 

 

 
 

Figur 13 SMARTBoards programvara, Notebook 
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2.8.3.2 GoWire USB-kabel  

USB-kabel med integrerad SMART Boardmjukvara startar programmet utan 

ytterligare installation. Den 5 juli, 2006 presenterade SMART Technologies Inc. 

GoWire autostartkabel, SMART Boards bärbara mjukvaran.  

 

GoWire är tillbehör som ger användaren full tillgång till SMART Boardmjukvara utan 

att behöva installera den. 

kabeln har redan installerad mjukvara som är förebredd för att starta SMART 

Notebook automatiskt när den kopplas till SMART Boardtavlan. Presentationslokaler, 

som aulor och föreläsningssalar där man använder bärbara istället för stationära 

datorer kopplar läraren sin bärbara dator till en SMART Boardtavla och GoWire 

kabeln och påbörja sin lektion/föreläsning.  

 

Användaren kan skriva över applikationer och spara anteckningar och flipcharts som 

vanligt. För IT-administratörer kan GoWire-kablen reducera tid för underhåll och 

uppdateringar då mjukvaran inte behöver installeras på flera hundra stationär eller 

bärbara datorer. Kabeln är kompatibel med operativsystemen Microsoft Windows och 

MAC OS X. GoWire USB-kabel levereras med en färdig installerad SMART 

Boardmjukvara. SMART Boardmjukvara kan hämtas och uppdateras kostnadsfritt för 

SMART Board- kunder. [6] & [7] 

 

 

        Figur 14 SMART Board GoWire kabeln 

2.8.3.3 SMART Board verktyg:  

o Fokusera uppmärksamheten med hjälp av Spotlight, Screen 

shade eller förstoringsapparater 

o Spela in alla On-Screen aktiviteter med hjälp av ljudspår för 

undersökning och forskningssyfte 

o Write On Video  

o LinQ software: skyltar och kontrollerar en nätverkskopplad dator 

från en interaktiv whiteboard. [6] & [7] 

2.8.3.4 Valmöjligheter:  

o SMART Board hängs upp i en skena som skruvas fast på väggen 

eller kan monteras på ett golvstativ. 

o Trådlös anslutning (valfri) ansluter datorn via USB eller 

Bluetooth 

o 15-watt, stereo förstärkare/högtalare (valfri) med två portar USB 

hubb som är monterad på SMART Board eller på väggen 

o Garanti: 5 års garanti (delar och montering) produktregistrering 

är inkluderad, eller 2 års garanti (delar och montering) men 

produktregistrering ingår ej. [6] & [7] 
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2.8.3.5 SMART Recorder 

Med SMART Recorder kan man skapa videofilmer av allt man kan skapa på en 

interaktiv skrivtavla. Det är applikations oberoende, man kan spela videofilmer med 

hjälp av SMART Video Player eller Windows Media Player och man kan också spela 

in ljudfiler.  

 

Rekommenderade systemkrav: 

Har samma systemkrav som SMART Board programvaran. Då kan man använda 

SMART Recorder, men för bästa resultat krävs:  

 400 MHz processor 

 Ljudkort och mikrofon (rekommenderad) som är kompatibel med Windows 

operativsystem. [6] & [7] 

 

Audio- och videoformat 
SMART Notebook stödjer mp3 ljudformat och flv videoformat. Vill man 

använda andra ljud- och videoformat måste man installera dessa kodare:  
[6] & [7] 
 
Windows 98 or later 

Encoder Audio 
Formats 

Video Formats Encoder Link 

Riva FLV 

Encoder 2.0 

.wav, 

.wma 

.asf, .avi, .mov, 

.mpeg,.mpg, .wmv 

http://rivavx.de/?encode

r 

MediaCoder 

Full Pack 0.3.9 

.aif,.aiff, 

.wav 

.asf, .avi, .mov, 

.mpeg, .mpg, .wmv 

http://mediacoder.source

forge.net/ 

 Figur 15 Audio och videoformat för Windows användare; SMART Board [6] & [7] 

 

Mac OS X 10.3 or later 

Encoder Audio Formats Video Formats Encoder Link 

ffmpegX 

0.0.9w 

.aif, .aiff, .wav, 

.wma 

.asf, .avi, .mov, 

.mpeg, .mpg, 

.wmv, .mp4 

http://www.apple.com/down

loads 

/macosx/video/ffmpegx.html 

  Figur 16 Audio- och videoformat för Mac användare, SMART Board [6] & [7] 

 

2.9 Import funktioner:  

- ACTIVBoard: SMART Boards filer kan sparas till PowerPoint filformat 

och kan användas och ändras i ACTIVstudio och ACTIVprimary. 

ACTIVstudio och ACTIVprimary har importfunktioner: Main menu  

Flipchart  Import  .ppt converter.  

 

http://rivavx.de/?encoder
http://rivavx.de/?encoder
http://mediacoder.sourceforge.net/
http://mediacoder.sourceforge.net/
http://www.apple.com/downloads%20/macosx/video/ffmpegx.html
http://www.apple.com/downloads%20/macosx/video/ffmpegx.html
http://www.apple.com/downloads%20/macosx/video/ffmpegx.html
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- SMART Board: SMART Notebook: ACTIVBoards filer kan sparas som 

PowerPoint filformat och kan importeras till SMART Notebook men det 

går inte att redigera eller ändra i texten. Det är imagefil som går bara  att 

flytta eller minska/förstora. 

 

2.10 Integrering med MS Office 2003 

 

SMART Board 

 

Ink Aware integrerar SMART Boardmjukvara med olika typer av applikationer 

såsom Microsoft Office. När man använder en applikation, allt man skriver eller 

ritar på den interaktiva skrivtavlan förvandlas till inbäddad text.  

 

SMART Aware meny: det finns integrerad meny i MS Office med SMART 

Boards knappar:  

 

 

Figur 17 SMART Aware meny integreras i MS Office   

källa: [6] & [7] 

 

ACTIVBoard:  

ACTIVBoard har inte integrerad meny i Microsoft Office, men däremot kan 

man länka från ACTIVstudio/ACTIVprimary till Microsoft Office 

applikationer, exempelvis kan användaren länka från ACTIVBoards mjukvara 

till en sparad PowerPoint presentation.  

3 IT i skolan 

Satsningen IT i skolan (ITiS) har pågått under 1999-2002. IT i skolan omfattar 

förskoleklass, grundskoleklass, särskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan 

samt folkhögskolan. [2] 

 

”Regeringens satsning på IT i skolan har tillkommit för att ge lärarna stöd att ta till 

sig och utnyttja de nya möjligheterna. Det innebär också ett stöd för att göra 

lärararbete mer varierat och skolan till en mer spännande arbetsplats för både elever 

och lärare”. [11] 

 

I första hand fokuserar ITiS på lärarna och består av kompetensutveckling, 

simulansåtgärder samt infrastruktursatsningar. Målet med ITiS är:  

 

- Kompetensutveckling för ca 75 000 lärare 

- En dator som varje lärare får disponera 

- Att förbättra skolors tillgänglighet till Internet 

 

1. Infoga som bild 

2. infoga som text  

3. Ta bild till SMART Notebook 
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- Att tillhandhålla e-postadresser till alla lärare och elever 

- Att ge stöd för utveckling av det svenska skoldatanätet och det europiska  

- Särskilda insatser för elever med funktionshinder. [2] 

3.1 IT-kompetens  

Lärarna ska enligt arbetslagen ges möjligheten att utveckla sin yrkesroll och sitt eget 

lärande. Läraren kan genom ITiS-arbete fördjupa sina kunskaper om hur IT kan 

användas för att skapa en annorlunda lärande. (Delegationen för IT i Skolan, 1999:1)  

 

Enligt utvärdering av IT i Skolan är tillgång till IT – verktyg och Internet stor hos 

lärare, skolledare och elever. Nästan alla lärare, elever och skolledare har tillgång till 

dator i hemmet. Den stora tillgången av IT – redskap gör att användningen av datorn i 

hemmet eller skolan är relativt stort. Lärarnas användning av datorer hemma är nästan 

samma som förut, men intresset av att använda datorn bland eleverna har ökat. [2] 

3.1.1 Datoranvändning i skolan 

I en undersökning från 2003 visade hur ofta lärare och elever använder datorn i 

skolarbete. Undersökningen visade att bland lärare är det mer än dubbelt så många 

som använder datorn utanför lektionstid på skolan jämfört med på lektionstid. Äldre 

lärare använder datorn och Internet mer än de yngre i undervisningen. [2] 

 

Tre av fyra elever använder ofta Internet till skolarbete, antingen hemma eller i 

skolan, det är färre än 2002, då åtta av tio elever använde Internet till skolarbete. Sju 

av tio elever använder datorn så ofta de kan under lektionstid, och  sex av tio elever 

använder datorn i skolan utanför lektionstid.  

Användning av Internet har ökat bland lärare, elever och skolledare. Att söka 

information med koppling till skolarbete har ökat. Läraren använder datorn mest till 

lektionsförberedning, för att få information eller kommunicera med andra, mestadels 

privat kommunikation. [2] 

3.1.2 Lärarnas kunskap om IT 

Generellt bedömer lärarna sina kunskaper om IT som lägre. Detta gäller både på 

grundskolan och på gymnasieskolan. Grundskolelärare tycker att de har sämst IT - 

kunskap. Dock tycker yngre lärare att de har tillräcklig med IT-kompetens medan 

majoritet av lärare över 50 år tycker att de har låg IT-kunskap. De kunskaper som 

lärarna anses sakna är grundläggande datorvana/allmän datorkunskap.  

Nyutexaminerade lärare från 1998 blev tillfrågade om sina kunskaper i IT under 

lärarutbildningen. Resultat var att tre av fyra studenter inte var nöjda med sin 

utbildning i IT-användning. [2]  
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4 Genomförande 

I början testprojektet genomgick skolorna en intern utbildning, sedan efter en månad 

var det dags att undersöka projektet närmare genom att skapa en webbenkät. Med 

hjälp av enkäten skulle man få bredare kunskap om tavlornas värde i undervisningen 

och lärarnas inställning om tavlorna.   

Webbenkäten skapades i samarbete med IT-pedagogerna på Skol- och 

Barnomsorgsförvaltningen. Lärarna i samtliga testskolor fick möjligheten att svara på 

webbenkäten. 

 

I avsnittet framställs projektet och om de olika enheter som är involverade i projektet.  

4.1 Projektet 

IT-strategiska gruppen i Skol- och Barnomsorgsförvaltning ville på begäran av 

förvaltningschefen Stephan Rapp, driva ett projekt ”Den Interaktiva Skolan i 

Jönköping”, för att ge skolorna i Jönköpings kommun möjligheten att använda 

interaktiva skrivtavlor i undervisningen. (se bilaga 1, projektspecifikation) 

 

Efter en överenskommelse mellan IS/IT-enheten och Skol- och 

Barnomsorgsförvaltningen skapades testverksamheten kring interaktiva skrivtavlor. 

Skol- och Barnomsorgsförvaltning erbjöd skolorna i Jönköping att ingå i 

testverksamheten. 

I testverksamheten ingick följande villkor:  

 

- Tavlornas skall vara av märket SMART Board och/eller ACTIVBoard 

- Erbjuda utbildning till samtliga lärare.  

 

IS/IT avdelningen ställde upp med teknisk hjälp kring installationen av tavlornas 

mjukvara. Monteringen av tavlorna och storbildsprojektorerna utfördes av AV/Media. 

Skolorna som ingick i testet fick själva bekosta inköp av skrivtavlorna, takmonterade 

storbildsprojektorer och monteringskostnader. Priset blev ca 30 000 kr per tavla 

inklusive projektorn. 

 

Förvaltningens syfte med testverksamheten var att undersöka den pedagogiska nyttan 

av interaktiva skrivtavlor samt om skrivtavlorna håller måttet kvalitets- och 

programvarumässigt. Projektet skall vara utvärderat med hjälp av testskolorna i 

november 2007. [12] 
 

Se följande bilagor för mer information om projektet:  

- 9.1  Projektspecifikation 

- 9.2  Utbildningskostnader 

- 9.3  Inbjudan till skolor  
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4.1.1 Skol- och barnomsorgsförvaltningen 

Skol- och barnomsorgsförvaltningens verksamhet styrs av två politiska nämnder; 

skol- och barnomsorgsnämnden för barnomsorg, grundskola och kulturskola och 

gymnasienämnden för gymnasieskolor och vuxenutbildning. 

 

Förvaltningens mål uttrycks i kommunens skolplaner och i de nationella 

styrdokumenten. Arbetet med att uppfylla målen är intensivt, både i förskolor och i 

skolor. Det innebär att varje förskola och skola försöker hitta strategier för att på bästa 

sätt gynna barns och elevers lärande och bidra till att ansvar och respekt präglar deras 

värderingar.  

 

Förvaltningens budget omfattar ca 2,4 miljarder kronor, varav ca 3/4 gäller 

barnomsorg och grundskola. Skol- och barnomsorgsförvaltningen har ca 4 600 

anställda - från förskola till vuxenutbildning. [12] & [13] 

4.1.2 IS/IT 

Sedan augusti 2007 finns en IS/IT–avdelning som hanterar alla IT–frågor såsom 

support, beställningar och felanmälningar. Skol- och Barnomsorgsförvaltningen har 

en IT–strategisk grupp. [13] 

4.1.3 IT-strategisk grupp 

Inom skol- och barnomsorgsförvaltningen finns en IT-strategisk grupp. Chef är Urban 

Lindström. Gunnar Bergman är IT-teknisk utvecklingsledare, Svante Karlsmo är IT-

pedagogisk utvecklingsledare samt Morgan Holm som är PIM- administratör. IT-

strategiska ansvarsområden är bl. a:  

- Övergripande IT-planering för skolor och förvaltning  

- Beställaransvar och kravställare mot IS-/IT-avdelningen  

- Ansvar för systemet för "Skoldatorkonceptet"  

- Licens- och programinköp samt beställningar av IT-utrustning  

- Stödjer och utvecklar den IT-pedagogiska verksamheten på förskolor, 

grundskolor och gymnasier  

- PIM  

- Mambo som webbplatssystem för rektorsenheter. [12] & [13] 

4.1.4 PIM- Praktisk IT - och mediekompetens 

PIM (Praktisk IT och Mediekompetens) är en utbildning som riktar sig till alla 

tillsvidareanställda pedagoger inom skol- och barnomsorgsförvaltningen i Jönköpings 

kommun. Målet med PIM bygger på fem olika nivåer. Kommunens mål är att nå nivå 

tre: 

- Internet i undervisningen  
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- Presentationer med rörliga bilder och ljud  

- Digitala berättelser 

 

Utbildning sker via webben där både utbildning och examination i form av 

inlämningsuppgifter sker via webben. Utbildningen bygger också på att 

pedagogerna träffas och arbetar med delar av PIM gemensamt. Från och med 

hösten 2006 till och med hösten 2009 kommer 3400 pedagoger och 200 skolledare 

att utbildas i PIM.  

Cirka 500 deltagare kommer att utbildas varje termin. PIM är en utbildning för att 

utveckla den praktiska användningen av IT i verksamheten. IT-kraven har ökat på 

skolledare och pedagoger i dagens skola. PIM är en Internetresurs och är 

producerad av skolutvecklings myndigheten. [12] & [13] 
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5 Resultat 

5.1 Enkätsvar 

5.1.1 Jönköpingsskolor 

Webbenkätens skickades till skolor som ingick i testprojektet. Totalt svarade 55 

lärare, varav 22 är svar på SMART Board och 33 svar på ACTIVBoard. ( bilaga 5, 

undersökningsenkäter, avsnitt 9.5.1) 

 

Nedan följer frågorna som har ställts till lärarna. Svaren sammanställdes kvantitativt 

med diagram: 

 

o Hur goda är dina datorkunskaper? 

 

Undersökningen visade att de flesta lärarna hade ganska bra eller mycket bra 

IT-kompetens.  

Den höga siffran beror på att kommunen har infört en obligatorisk IT-

utbildning (PIM). Se avsnittet 4.1.4 för mer detaljerad information om PIM 

utbildning. 

 

o Hur ofta använder du den interaktiva skrivtavlan i undervisningen? 

 

Approximativt 27 % av lärarna som använder SMART Board använder tavlan 

en eller två gånger i veckan, och sex lärare använder tavlan högst en gång i 

veckan.  

Bara en lärare utav de 22 använder tavlan flera gånger om dagen.  

 

o Hur väl behärskar du tavlans programvaran? 

 

50 % av SMART Board och 60 % av ACTIVBoards användare behärskar 

programvaran ganska bra. De flesta lärarna är intresserade av att använda den 

interaktiva tavlan mer än gång i veckan (40,9 % SMART Board respektive 

30,4% ACTIVBoard använder tavlan mer än två gånger i veckan). Några 

lärare hade kommenterat att undervisningen blir lättare och roligare med den 

interaktiva tavlan.  

 

o Tycker du att utbildningen du har fått på tavlan är tillräcklig för att komma 

igång? 

 

Det visade sig att de flesta lärarna var nöjda med utbildningen som erbjöds. 

Utbildningen var en bra start för att komma igång med tavlan och de flesta 

tycker att det är upp till varje lärare att kunna utvecklas och lära sig mer. 

Andra lärare tyckte att utbildningen var bra men skulle behöva mer övning och 

skolorna borde utbilda fler lärare. Bara sex lärare svarade att de inte har fått 

utbildning.  Nedan följer några av andra lärarnas kommentarer angående 

utbildningen:  
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 Det handlar om att prova, testa och jobba med SMART Board 

på egen hand. 

 Nej, endast en anställd från vår skola fick delta i utbildningen 

 Har ej varit i någon utbildning om tavlan 

 Ja, för att komma igång, men sedan till att använda all finesser 

som finns krävs det mer. 

 Ja, SMART Board var väldigt lätt att komma igång med även 

utan utbildningen, men utbildningen vidgade mina kunskaper. 

 Ja, det var en tydlig och bra utbildning. Vi vill ha mer 

utbildning i framtiden. 

 Ja, utbildningen var mycket bra. Däremot skulle jag vilja se 

mer av andra som är inarbetade med tavlan arbetar 

 Ja, absolut, men man glömmer fort. 

 Ja, nu är det bara att skaffa sig erfarenhet och pröva sig fram 

 Kan inte svara på frågor om ACTIVBoard eftersom den inte 

fungerar än. 

 Nej, jag skulle behöva mer nu när man har testat har man fler 

frågor. 

 Ja, problemet är att få tid till att hinna med att öva, prova, 

repetera och skapa egna flipcharts. 

 Ja, utbildningen var mycket bra. Däremot hade vi ingen tavla 

förrän del två av utbildningen var avslutad. Samordning mellan 

utbildning och montering av tavlan var dålig. Sedan har tavlan 

inte fungerat så har vi inte kommit igång med den ännu. Vi 

planerar att använda tavlan mycket och därför blir denna 

utvärdering missvisande. 

 

o Vilka pedagogiska fördelar har du upptäckt med tavlan? 

 

Flexibilitet, effektivitet och ökad ögonkontakt är några av många pedagogiska 

fördelar som lärarna har upptäckt med tavlorna. Eftersom svaren var långa 

kommer jag att nämna några av kommentarerna (se bilaga 5, avsnitt 9.5.1, för 

mer information).  

 

Här följer några av lärarnas kommentarer:  

 Flexibiliteten har ökat avsevärt eftersom vi inte behöver stänga 

av projektorn för att t.ex. använda vår whiteboard eller visa 

demonstration ”live”. Dvs. vi kan skriva direkt på SMART 

Board respektive ha en parallell praktisk demonstration (kemi, 

biologi, fysik, etc.). Det ger bättre elev- lärarkontakt. För 

eleverna gäller det att de får bättre möjligheter att redovisa 

presentationer på ett modernt sätt. 

 Effektiv och snabb åtkomst till bilder och i princip att 

information som finns på nätet, vilket alla kan ta del av 

omedelbart. 

 Man kan förebreda, särskilt om man är handikappad i armen. 

Det är tydligt att läsa. 

 Feedback- största fördelen är att man kan komplettera och 

förbättra uppgifter direkt i klassrummet. Om man t. ex har 

skrivit ner instruktioner till en övning i ett Word-dokument på 
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det gamla vanliga sättet, så kan eleverna direkt reagera på om 

någonting verkar oklart, och så redigerar man direkt i filen för 

att övningen ska bli bättre. 

 Effektivt och pedagogiskt tydliga bilder när man kan rita på 

dem. Bra hjälpmedel för de med skriv- och lässvårigheter. 

 Att spara anteckningar och skriva/skicka ut anteckningar. 

Underlättar arbetet för dyslektiker eller för andra som har div. 

svårigheter. Lätt och smidigt att använda datorn i 

undervisningen 

 Att repetera och anknyta förra lektionen. Att spara och skicka 

till frånvarande elever. Återanvända presentationer delar med 

”kom ihåg” effekt. Det är mycket snyggare, proffsigare och 

modernare och därmed tillgängligare än vanlig whiteboard.  

 Främst de redan förutsedda och för mig som matematiklärare är 

att kunna gå tillbaka och köra en ”repris” på en genomgång 

samt också att reprisera för elever som varit frånvarande av 

någon anledning. I övrigt är det jättebra att slippa sudda och 

kunna gå vidare med en genomgång genom att utöka sidan eller 

genom att ta en ny sida. 

 Intresseväckande. Lätt att få eleverna fokuserade och 

intresserade.  

 Motivation, intresse, motorik fördelar. Vissa barn med särskilda 

behov förstår bättre. Fler sinnen ger bättre inlärning. 

 Jag fångar eleverna lättare. Jag kan ägna mer tid åt 

problemlösningar, eftersom lektionen redan är förberedd. 

Eleverna behöver inte anteckna så mycket själva eftersom de 

kan få utskrifter och de är då mer koncentrerade på själva 

genomgången. Det blir ”roligare” lektioner. Eleverna blir mer 

aktiva. 

  

o Har du haft tekniska problem i samband med användning av tavlan i 

undervisningen? 

 

70 % av SMART boards användare har inte haft tekniska problem med 

tavlorna, men däremot 57 % av ACTIVBoards användare har haft något 

tekniskt problem.  

 

Här nedan följer några kommentarer om de tekniska problemen som dessa 

skolor har haft:  

 Några enstaka gånger har systemet vägrat att fungera. Vi vet 

inte orsaken. 

 Projektorn är rubbad ur sitt läge. Skärmupplösningen på datorn 

ändras. 

 Problemen handlar oftast inte om själva SMART Boards tavlan 

utan om detaljer runt den. 

 Kommer inte åt hela bildarkivet. Det är ett stort problem (OBS! 

problemet löstes senare av IS/IT enheten) 

 Det krävs att man flyttar sitt personliga galleri mellan olika 

datorer i skolan. Om man växlar för snabbt mellan olika 

lägen/program hänger sig datorn. 
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 Får kalibrera ofta. Vi installerade om programmet antal 

tillfällen, vilket har tagit fler timmar. 

 Det har inte fungerat att använda pennan. 

 Det var lite problem i början som senare blev ordnat. Några 

gånger har pennan inte fungerat trots kalibrering. 

 

o Övriga kommentarer  

 

Meningen med övriga kommentarer var att få allmän feedback. 

Kommentarerna har handlat bland annat om problem kring tavlorna som t. ex 

problem med att installera programvaran hemma, kalibrera tavlan, också om 

fördelarna och nyttan med tavlorna. Här följer några förslag och klagomål:  

 

 Det tycks ha varit problem med galleriet för de som försökt 

använda det direkt i salen. 

 Problemet i att använda tavlan så mycket som jag skulle vilja är 

att vi har både denna och Fronter att arbeta med. Tiden räcker 

inte riktigt till. 

 SMART Board borde finnas i varje klassrum. Nu blir det 

lyckoträffar och ofta spricker det man tänkte för att en lektion 

då man ville använda SMART Board ligger i fel sal. SMART 

Board är helt enkelt mycket bra. 

 Det krävs mycket övning för att detta ska kännas som en rutin. 

 Gillar inte suddgummit. Det släpper. 

 Det är framtidens läromedel. Hoppas våra rektorer och 

förvaltning förstår nyttan av den och vågar satsa.  

 Det enda jag saknar är en av och på knapp på tavlan. Det är 

störande om någon kommer åt tavlan samtidigt som någon 

annan sitter vid datorn. 

 Det krävs en plattform för pedagogiska diskussioner och utbyte 

för alla lärare som använder SMART Board. 

 Tavlan är ett stort lyft. Dels att kunna använda projektorn med 

film och dataundervisning. Vi har ofta haft lektioner direkt mot 

sidor på nätet. 

 

Testprojektet har visat att de flesta lärarna är positiva till användning av interaktiva 

skrivtavlor i undervisning, då den ökar elevernas intresse och gör undervisningen 

roligare när eleverna kan delta i undervisningen.  

 

Det fanns också missnöje bland vissa lärare. De som använder ACTIVBoard tycker 

att det är jobbigt med kalibrering av tavlan. Under testperioden hade några skolor haft 

problem med att få tavlorna att fungera bra och programvaran installerades inte fullt 

på vissa skolor, men problemet löstes av IS/IT enheten, som installerade MSI-

paketerad programvaran (Microsoft Installer) för att underlätta och påskynda 

installationen. 
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5.1.2 Andra skolor runtom i Sverige 

För att få mer inblick i de interaktiva tavlornas användbarhet i skolor, tillfrågades 

några skolor runtom i Sverige om deras erfarenheter kring tavlorna.  

 

Inspirationen kom då Henrik Hansson, Fil Dr, från Stockholms universitet, skrev en 

utvärdering om interaktiva skrivtavlor. I hans undersökning fick två skolor 

möjligheten att testa två olika modeller av interaktiva skrivtavlor och under en 

bestämd period observerades dessa skolor. Målet med avhandlingen var att utvärdera 

vilken modell som passar bäst i undervisningen (se [14] för mer information om hans 

utvärdering av undersökningen)  

 

Skolorna blev kontaktade via E-post och webbenkät (Free Online Survey) skapades 

[10]. Förväntningarna var att många lärare som möjligt skulle kunna besvara enkäten. 

Efter ett par påminnelser, hade 10 skolor besvarat enkäten.  

 

Sammanställningen av enkäten blev lite svår då två skolor som använder SMART 

Board glömde att nämna skolornas namn (skrev Gymnasieskolan och Gymnasiet). 

Frågorna var relativt annorlunda än enkäten som skickades till Jönköpingsskolor av 

den orsaken att dessa skolor hade mer erfarenhet i att använda tavlorna i 

undervisningen. Jag har inkluderat frågor om tavlornas funktionalitet och 

programvaran. (Sammanställningen och resultatet av enkätundersökning kan hittas i 

bilaga 5, under rubrik undersökningsenkät). 

 

När skolorna tillfrågades om fördelar med tavlorna, var svaren ganska lika. Lärarna 

hade många positiva kommentarer om interaktiva skrivtavlors användning. De tycker 

att den ökar elevernas intresse och är effektivare för eleverna att t.ex. redovisa.  

Lärarna tyckte att förberedelse är viktigt i undervisningen och interaktiva skrivtavlor 

gör det enklare för en lärare att förbereda lektionen på ett mer effektivt sätt, med hjälp 

av bilder, färger och olika bakgrunder. Läraren kan använda dessa anteckningar vid 

repetition eller skicka vidare till frånvarande elever, vilket kan spara tid för både 

läraren och eleven. Nackdelarna var inte många. Det mest negativa med tavlorna var 

pennan. Lärarna tyckte att pennan är känslig och kan behöva förbättras.  

 

Om förbättring kring tekniken hade SMART Boardsskolor fokuserat mer på pennan 

och suddgummi. De tyckte att de är svårt att hantera.  

Skolorna som använder ACTIVBoard var mycket fokuserade på tavlans programvaran. 

En svensk version med svensk meny och bibliotek var önskbar. Promethean hade under 

början av året 2008 lanserat en svensk version.  

 

Kalibreringen har varit ett problem för tavlornas användare. De ville ha en bättre 

teknik där tavlan inte behöver kalibreras så ofta.  

IS/IT-enheten föreslog att skolor skulle skaffa längre USB-kabel, då det visades sig att 

USB- kabeln som var kopplad mellan datorn och tavlan var någorlunda kort och 

resulterade att man behövde kalibrera datorn flitigt. Enheten rekommenderade också 

att datorn bör vara placerad nära tavlan för att minska dessa problem. 

  

Slutsatsen som kan dras av enkäterna är enligt följande: 

- IT – Kompetens:  
Resultatet av båda enkäterna visade att många lärare av både SMART Board 
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och ACTIVBoard hade goda eller mycket goda datorkunskaper. Användning 

av tavlorna kräver en ganska hög IT–kompetens.   

 

- Användning:  
Eftersom Jönköpingsskolor är ganska nya med den nya tekniken, är 

användbarheten ganska låg. De flesta lärare använder tavlan en gång i veckan, 

medan de flesta skolor i den andra enkäten använder tavlan nästan varje dag.  

 

- Programvaran:  
Jönköpingsskolor hade svaga kunskaper om tavlans programvaran. På en skala 

mellan noll och fem, hade de flesta en tvåa, medan i den andra enkäten hade 

de flesta lärarna en ganska bra kunskap. Man kan dra slutsatsen att ju mer man 

använder tavlan desto mer blir man erfaren. 

 

- Utbildning och support:  
De flesta skolor hade fått utbildning och hade i stort sett fått den hjälpen och 

supporten som behövdes.  

 

- Problem med tekniken:  
Väldigt få lärare hade problem med tekniken. De flesta rapporterade problem 

var svårighet med tavlans penna och kalibreringen. ACTIVBoards användare 

önskade en svensk version av programvaran. I början av år 2008 har 

ACTIVBoard lanserat en svensk version av programvaran för nedladdning i 

Promethean’s hemsida [5].  

 

- Tavlornas funktionalitet:  
Lärarna hade lite erfarenhet om programvarans funktioner. Samma fråga 

ställdes till andra skolor och svaret var att de flesta hade bra kunskaper om 

programvarans funktioner. 

 

- Fördelar: 
En stor andel av lärarna skulle rekommendera den till andra skolor. Nedan 

följer några av många fördelar med tavlorna: 

-  

o Ökat ögonkontakt med eleverna och större tillgänglighet 

o Spara anteckningarna för senare användning.  

o Användning av Internet underlättas. Att man hela tiden kan vara online 

o Se bilaga 5 undersökningsenkät för mer information om tavlornas 

fördelar. 

 

- Nackdelar:  
Några skolor hade problem med tavlorna. Nedan följer några av dessa 

problem: 

o Det är svårt att få en bra skrivteknik med pennorna.  

o En ”sovande elev kan sova vidare”. Behöver inte anteckna själv. 

Allting serveras. 

o Tavlan blir ibland för snabbt ”fullskriven”. Det blir många bilder i 

arkivet. 
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6 Slutsats och diskussion 

Under projektets gång visades ökat intresse för interaktiva skrivtavlor. Lärarna var 

positiva till att använda tavlorna i undervisningen och skolorna var engagerade i att 

satsa på flera tavlor 

Från webbenkäterna framgick att lärarna var ganska nöjda med de interaktiva 

skrivtavlorna, av den orsaken att de underlättade arbetet och eleverna var mer 

engagerade. Delaktighet är en viktig del i undervisningen och eleverna kan lära sig 

mer när de är delaktiga i undervisningen.  

 

För att kunna hantera användningen av interaktiva skrivtavlor, krävs det IT-

kompetens. Den obligatoriska PIM kursen underlättade användningen av de 

interaktiva skrivtavlorna.  

 

Två viktiga frågor skulle undersökas i detta examensarbete och med hjälp av litteratur, 

besök på skolor och undersökningsenkäter redovisas följande resultat. 

 

6.1 Är en interaktiv skrivtavla bättre än en vanlig 

whiteboard? 

 

Undersökningen visade att de flesta lärarna var betydligt mer positiva till interaktiva 

skrivtavlor än vanliga whiteboard tavlor.  

Undervisningen blir roligare, eleverna är mer uppmärksamma och koncentrerade 

under lektionen. Läraren kan spara sina anteckningar för senare användning.  

Lärarna kan dela med sig av sina anteckningar. Detta inspirerar och hjälper andra 

lärare med att förbereda sina lektioner.  

 

Under testperioden har Skol- och Barnomsorgsförvaltningen i samarbete med IS/IT- 

enheten skapat en gemensam mapp till alla lärare i Jönköpings kommun. Tanken med 

den gemensamma mappen är inte att använda andras färdiga anteckningar, men 

snarare att kunna få hjälp att komma igång med tavlans programvara.  

 

Det finns en svensk webbplats för SMART Boards användare, där lärarna kan laddar 

upp sina lektioner eller ladda ner andra lärares lektioner. Webbplatsen heter lektion.se 

[9] och är Sveriges största lärarwebbplats. Det är en mötesplats för alla lärare som 

arbetar i svenska skolor och som vill dela med sig idéer och tips.  

 

Det finns också en ny svensk forum, SIW, Skolnätverk för Interaktiva Whiteboards, 

för ACTIVBoards användare . Nätverket har skapats av fyra skolor i 

Stockholmsregionen i samarbete med Stiftelsen Företagsam kommer att anordna 

erfarenhetsutbyte och samla pedagogiska hjälpmedel i den nya tekniken. [16 ] 

Det engelska Forumet kan man hitta under rubriken Promethean Planet [5]. På 

samma sätt som lektion.se kan lärarna från hela världen ta del av andra lärares 

lektioner och tips.  

 

Det är inte lätt att besvara på frågan om att interaktiva skrivtavlor är bättre än vanliga 

whiteboardtavlor. Många lärare fortfarande föredrar det gamla traditionella 

undervisningssättet. En lärare kommenterade i enkäten: ”Det känns mer tryggt att ha 

http://www.lektion.se/
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den vanliga whiteboarden vid sidan om den interaktiva skrivtavlan när tekniken 

krånglar eller på något sätt kraschar”.  

Förmodligen kommer det att ta en lång tid innan skolor och lärare vänjer sig vid den 

nya tekniken men IT utvecklas väldigt snabbat och skolorna måste kunna anpassa sig 

efter den för att få effektivare lektioner där man kan fånga elevernas intresse bättre.  

 

6.2 Vad bör en organisation tänka på när man ska 

investera i interaktiva skrivtavlor? 

 

När en organisation/skola har bestämt sig för att investera i interaktiva skrivtavlor, 

finns en del viktiga aspekter att ta hänsyn till:  

 

Tekniken: vilken interaktivtavla ska man välja? Behöver man köpa tillbehör?  

Skol- och Barnomsorgsförvaltning valde att testa två olika tavlor, SMART Board och 

ACTIVBoard och skolorna fick välja fritt.  

Gymnasieskolor och särskolor valde att testa SMART Board, då den har mer 

avancerad programvara. Särskolorna valde att använda SMART Board för att den är 

lättare att hantera. Eleverna med särskilda behov kan använda sina fingrar för att 

navigera istället för pennan. Grundskolorna valde att använda ACTIVBoard för den är 

mer anpassad för yngre elever.   

 

Eftersom tavlorna är ganska dyra, valde många skolor att inte investera i tillbehör. 

Undersökningen visade att valet av typ av teknik bestämdes av skolorna och lärarna 

tyckte att båda tavlorna var lika bra.  

 

Bäckadalgymnasiet valde att testa båda tavlorna. De beställde tre SMART Board och 

tre ACTIVBoard. Efter testperioden valde skolan att investera i SMART Board. 

Lärarna tyckte att SMART Board passade bättre och hade mer avancerad och 

passande programvara för gymnasieundervisningen.    

 

Projektorer: Placeringen av projektorn är väldigt viktig vid installationen av tavlan. 

AV/Media fick i uppdrag att montera alla projektorer som behövdes, och eftersom de 

fick ändra placeringen av många projektorer, orsakades förseningar i projektet.  

 

Vissa lärare klagade på placeringen av projektorn. De menar att det är bländande. 

Problemet kan lösas med en investering i tavla med integrerad projektor, men dessa 

tavlor kan vara mer kostsamma än de andra.  

 

Utbildning: Skol- och Barnomsorgs- förvaltning erbjöd utbildning till testskolorna i 

Jönköpings- kommun (se bilaga 2, utbildningskostnad). IT - kompetens utbildning är 

också viktigt för att kunna komma igång med tavlorna.  

 

Att vara delaktig i projektet har varit väldig givande. Samarbetet med Skol- och 

Barnomsorgsförvaltningen har varit lärorikt. Jag fick mycket hjälp och skulle vilja 

tacka förvaltningen (Urban Lindström, Gunnar Bergström och Svante Karlsmo) för all 

support och feedback jag fick under projektets gång.  
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9.1 Bilaga 1 Projektspecifikation 

Sammanfattning 

Detta dokument beskriver uppdraget framtidens klassrum i Jönköping om interaktiva 

skrivtavlor, OH-Kanon, dator och ljudanläggning som är ett projekt vid Skol- och 

Barnomsorgsförvaltningen i Jönköpings kommun i samarbete med Tekniska 

högskola.  

 

Versioner 
Version Anm Utförd av 

0.1 Förslag till projektspecifikation  Ghada Melle, 

  

 Gunnar Bergman 

 

0.2  Komplettering    Gunnar Bergman

     Svante Karlsmo

  

Distribution 

Följande personer ska erhålla kopia av denna projektspecifikation: 

Urban Lindström  

Gunnar Bergman 

Svante Karlsmo 

IS/IT Rådet 

 

Projektets syfte och mål 
 

Bakgrund 

Skol- och Barnomsorgsförvaltningen vill testa Framtidens klassrum i Jönköping. 

Interaktiva skrivtavlor har kommit som en pedagogisk redskap i undervisningen.  

Syfte 

Syftet med uppdraget är att undersöka om vilka pedagogiska möjligheter tekniken ger 

att arbeta i ett klassrum med interaktiva skrivtavlor, projektor och dator till både 

lärarna och eleverna. Samt undersöka vilka skolor som är intresserade av att deltaga 

som testskolor. Det är viktigt att många skolformer är representerade.  

Mål 

Målet med uppdraget är att leverera en rapport som ger svar på den pedagogiska 

nyttan.  

 

Avgränsningar, förutsättningar 

 Att hitta en skola per skolform.  

 En annan avgränsning att begränsa valet av interaktiva skrivtavlor till SMART 

Board och ACTIVBoard.  

 

Genomförande 
Projektorganisation 

Beställare : Stephan Rapp, Skoldirektör 
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Styrgrupp : Urban Lindström 

 Gunnar Bergman 

 Svante Karlsmo 

Projektledare: Ghada Melle 

Svante Karlsmo 

Styrning och uppföljning 

Sker genom projektmöten och rapporter. 

Resurser  

Följande medarbetare är knutna till projektet: 

Namn Omfattning Under tiden 

Ghada Melle 50% 1 jan – 30 nov 

Svante Karlsmo 10% 1 jan – 30 nov 

Tekniker i IS/IT avd 1% 16 mar – 30 nov  

Metoder, processer 

Metoderna består av information, utbildning till projektgruppens deltagare samt 

erfarenhetsutbyte med externa parter. Testa interaktiva skrivtavlors teknik och 

funktioner. Utvärdering i form av rapport.  

Leveransobjekt 

Leveransobjekt skall ha följande innehåll; 

 Framtagen kravspecifikation utifrån processer kring interaktiva skrivtavlor 

 Redovisning av tester och utvärdering. 

 Genomförandeplan 

 Underlag för utvärderingen på respektive skola. 

 Sammanställning av utvärdering i form av rapport 

 Projektgruppens rekommendation.  

Godkännande 

Styrgruppen godkänner leveransobjekten.  

 

Projektplanering 

 
Tidplan 

Fas 1  pågår under tiden 1 januari - 15 mars 

Fas 2  pågår under tiden 16 mars -  31 oktober 

Fas 3  pågår under tiden 1 oktober – 30 november 

 

Aktivitetsplan 

Fas 1   

 Inbjudan för visning 

 Visning 

 Erbjudan att delta i test 

 Val av testskolor 

 Jämförelse mellan SMART Board och ACTIVBoard 

Fas 2 

 Installation på valda skolor 

 Utbildning 

 Test på respektive skola 

 Uppföljnings träffar 

 Ta fram utvärderings underlag 

Fas 3  
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 Utvärdering och rekommendation 

Arbetsformer (om tillämpligt) 
 

Informationsstrategi 

Via muntlig och skriftlig information vid träffar med minnesanteckningar och via E-

post 

 

Tidrapportering  

Efter behov till handledare på Tekniska högskolan.  

 

Dokumentation 

All dokumentation sker via MS-Word.  

 

Säkerhet 

Ex klassning av information, hantering av säkerhetskopiering, skydd 

mot intrång etc. 

 

Kvalitetssäkring 
 

Dokumentgranskning 

Sker genom styrgruppen och handledaren. 

 

Riskanalys 

 

Nr Risk Slh Konskev. Prio Åtgärd 

1 Rektor betalar för en tavla 

som inte blir kommunens 

val 

50% Lärare kan 

inte byta 

övningar med 

varandra 

1 Att välja en tavla 

innan projekt med 

testskolor startar 

2 Att inte få programvaran 

installerad i skolorna före 

april månads åtgång 

75% Projektet blir 

försenat 

1 Hyra in extern IT-

tekniker 

3 AV/media hinner inte 

installera storbildsprojektor 

före april månads åtgång 

75% Projektet blir 

försenat 

2 Anlita extern tekniker 

4 Inga skolor vill vara med 5% Projektet 

läggs ner 

3 - 

 

Instruktion 

Slh = sannolikhet 

3= hög 

2 = trolig 

1 = kan inträffa 

 

Konsekvens 

3 = stor konsekvens för hela projektet 

2 = påverkar projektet mycket 

1 = påverkar projektet till viss del 

Prio = Slh * Konsekv. 
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9.2  Bilaga 2 Utbildningskostnad 

9.2.1 ACTIVBoard 

- Introduktionsutbildning 

Tre timmars föreläsning i användandet av ACTIVBoard. Utbildningen ger en 

övergripande bilda v hur ACTIVBoard används i ett klassrum. Ämnen som 

gås 

igenom är bl. a följande:  

o Lär dig hitta i menyerna  

o Skapa och spara flipcharts 

o Olika sätt att förändra texter  

o Använda färger, linjer & former  

o Resursbiblioteket  

o Samla resurser från Internet. 

 Vilken av programvarorna (ACTIVprimary eller ACTIVstudio) som gås 

igenom bestäms av beställaren. 

Antalet deltagare är obegränsat och skolan kan även välja en uppföljning på 

ytterligare tre timmar. Kostnaden är 4900:- per tillfälle. Utbildningsmaterial 

och smakprov på färdiga lektioner ingår.  

 

- Grundutbildning 

Denna är utbildning till stor del är praktisk lagd och mottot är "learning by 

doing". För att hålla hög kvalitet är antalet deltagare begränsat till tolv. Lägsta 

antalet för en beställning är sex deltagare. Grundutbildningen förläggs till tre 

st. tretimmarspass.  

Genom att producera lektioner och flipcharts, som kan vara specifika ämnen 

eller teman som deltagarna själva väljer, blir dem tekniskt skickliga samtidigt 

som de sparar lektioner och flipcharts som de därefter sedan kan använda i sitt 

arbete. Dessa flipcharts kan sedan 

tillsammans med dom smakprov som ingår användas grund för skolans eget 

digitala bibliotek. 

För att utbildningen skall vara effektiv ser vi helst att det finns minst en 

ACTIVtablet och dator med ACTIVprimary/ACTIVstudio installerat per två 

deltagare, samt att minst en ACTIVBoard per tre deltagare finns tillgängliga 

för praktiska övningar. 

Utbildningen inkluderar utbildningsmaterial, övningar, smakprov på färdiga 

- flipcharts och hjälp till certifiering "Steg 1" (av 3). 

9.2.2 SMART Board 

- Introduktionsutbildning: 3h inkl 4st utbildningspärmar 5 500 kr  

- Uppföljningsutbildning: 2h - 5 500 kr   

- Moms och resekostnader tillkommer. Utbildningen är för obegränsat antal 

lärare på skolan 
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9.3  Bilaga 3 Inbjudan till skolor 

Intresseförfrågan om deltagande i testverksamhet kring interaktiva skrivtavlor 

 

Skol- och Barnomsorgsförvaltningen driver sedan en tid tillbaka ett projekt som kallas 

”Den interaktiva skolan i Jönköping”. 

Efter en överenskommelse mellan IS/IT och Skol- och Barnomsorgsförvaltningen 

kommer en testverksamhet kring interaktiva skrivtavlor att starta upp inom kort och 

bli en del i detta projekt. 

Din skola inbjuds härmed att delta i denna testverksamhet. 

 

Begränsningarna i testverksamheten är följande:  

 Ca 20 skrivtavlor   

 De i projektet ingående tavlorna skall vara av fabrikaten SMART Board 

och/eller ACTIVBoard. 

 Tavlorna ska fördelas på sex skolor 

 Tavlorna ska fördelas så att de sprids i pedagogisk verksamhet till såväl yngre 

barn som äldre elever. 

 

De skolor som väljs ut till projektet kommer att erbjudas utbildning till de pedagoger 

som skall arbeta med skrivtavlan. Denna utbildning kommer att bekostas av Skol- och 

Barnomsorgsförvaltningen.  

IS/IT ställer upp med teknikerhjälp kring installation av den mjukvara som medföljer 

tavlorna. Montering av tavlor och storbildsprojektor utförs av AVMedia. 

Utvalda testskolor kommer själva att få bekosta inköp av skrivtavla, takmonterad 

storbildsprojektor och monteringskostnader. Denna kostnad kommer att hamna runt 

30 000:-/tavla 

   

Syftet med testverksamheten är att undersöka den pedagogiska nyttan av interaktiva 

skrivtavlor samt att få svar på frågan om de i testet ingående skrivtavlorna håller 

måttet kvalitetsmässigt och programvarumässigt.  

Projektet skall vara utvärderat i november 2007. De erfarenheter som 

testverksamheten mynnar ut i kommer att resultera i en rekommendation av vilken 

skrivtavla som skall väljas i Jönköpings kommun. 

En tänkbar erfarenhet kan bli att båda tavlorna håller måttet men passar olika bra i 

olika pedagogisk verksamhet. 

Vid denna tidpunkt bedömer IS/IT och AVMedia att man kommer att ha tillräcklig 

teknikerresurs för att kunna låta övriga skolor i Jönköpings kommun få köpa in och 

installera skrivtavlor utifrån de erfarenheter som görs i projektet.   
 

Preliminär tidsplan: 

 

13 april Sista dag för skolorna att anmäla intresse för deltagande i 

testverksamheten. 

17 april Skolorna får besked om vilka skolor som blivit utvalda att delta i 

testverksamheten. 

18 april Utvalda skolor kan beställa tavlor/storbildsprojektorer och montering av 

dessa (hos AV/Media).  

Maj Utbildning av lärarna anordnas (halvdag). 

September Uppföljningsutbildning  
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November Utvärdering av testverksamheten 
 

I skrivande stund finns frågetecken kring hur utbildningen av lärarna kommer att se 

ut, exakt prisuppgift för inköp av tavlor/storbildsprojektorer/montering, IS/ITs 

åtagande samt SMART Board/ACTIVBoards åtagande vad gäller support/garantier m 

m, 

Intresserade skolor kan hämta denna information hos Svante Karlsmo, på telefon eller 

via mail. 
 

Ansökan om deltagande i testverksamheten skall ställas till Svante Karlsmo, 

svante.karlsmo@jonkoping.se senast 20070413. 

 

Vad ansökan skall innehålla samt krav på utvalda testskolor framgår av nästa sida! 

 

Av ansökan skall framgå: 

 Om skolan vill köpa in ACTIVBoard eller SMART Board 

 Hur många tavlor skolan tänker köpa in.  

 Vilka arbetslag som skall använda tavlorna! Ange kontaktperson för 

respektive arbetslag! 

 Om det redan idag finns takmonterade storbildprojektorer i de salar tavlorna 

skall monteras? 

 Vilken typ av dator som finns i aktuell undervisningslokal, bärbar eller 

stationär. 

 Särskilda skäl till att just din skola ska komma med i projektet. 

 

Följande urvalskriterier kommer att användas för att välja ut vilka skolor som 

kommer med i projektet 

 Ett uttalat önskemål från pedagogerna som skall jobba med tavlorna. 

 God IT-kompetens hos de pedagoger som skall arbeta med tavlorna. 

 Valet av tavla (Båda tavlorna bör vara representerade i ungefär samma 

omfattning) 

 Med vilken åldersgrupp pedagogerna arbetar. (Tavlorna ska fördelas så att de 

sprids ut i pedagogisk verksamhet till såväl yngre barn som äldre elever.) 

 Ev. särskilda skäl 

 

Följande krav kommer att ställas på antagna skolor: 

 Att avsätta tid för utbildning av skolans pedagoger i användandet av tavlan. 

 Delta i utvärderingsträffar. 

 Ta emot studiebesök från andra kommunala skolor. 

 Vara delaktiga i att bygga upp ett utbildningsnätverk kring användningen av 

skrivtavlorna. 

 Vara medveten om risken att köpa in en skrivtavla som inte blir kommunens 

val. 

 Att skrivtavlan kommer att användas tillsammans med takmonterad 

storbildsprojektor. 

 Att skolan aktivt kommer att delta i utvärderingsarbetet.  

 

mailto:svante.karlsmo@jonkoping.se
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9.4 Bilaga 4 Utvärdering av testverksamhet  

 

UTVÄRDERING - Testverksamhet Interaktiva skrivtavlor (Skol- och 

barnomsorgsförvaltning i Jönköping) 

 

Interaktiva skrivtavlor har testats under höstterminen 2007 i Jönköpings kommun. De 

testade tavlorna är av två fabrikat: ACTIVBoard och SMART Board.  

 

De skolor som testat ACTIVBoard är:  

Bäckadalsgymnasiet, Ekhagsskolan, Gräshagsskolan, Grästorpskolan, 

Hisingstorpskolan, Landsjöskolan, Mariebo förskola, Nordskogens skola, 

Norrängsskolan, Ribbaskolan, Skärstadskolan, Stensholmsskolan, Tenhultsskolan, 

Österängskolan. 

 

De skolor som testat SMART Board är:  

Bäckadalsgymnasiet, Ceciliaskolan, Erik Dahlbergsgymnasiet, Per Brahegymnasiet. 

Totalt har 38 tavlor testats i projektet, 26 st ACTIVBoard och 12 st SMART Board 

Den ojämna fördelningen av SMART Board/ACTIVBoard grundar sig på att 

rektorerna själva fått välja vilken tavla de önskar köpa in.  

Skol- och Barnomsorgsförvaltningens har beskostat utbildning för de lärare som 

jobbat med skrivtavlorna  

 

De erfarenheter som gjorts är att båda tavlorna fungerar bra men att de medföljande 

programvarorna lämpar sig för olika ålderskategorier. 

SMART Boards programvara har visat sig klart bäst vad gäller de äldre eleverna. 

(Bäckadalsgymnasiet har testat både ACTIVBoard och SMART Board  

ACTIVBoards programvara har visat sig mycket lämpad för de yngre eleverna upp till 

skolår 6. 

Programvarorna har under projektet funnits tillgängliga via MSI-paketering.  

 

En rad pedagogiska fördelar med användandet av interaktiva skrivtavlor har 

framkommit under den korta tid projektet pågått. 

Som bilaga till denna utvärdering bifogas resultatet av den utvärdering som gjorts 

med de lärare som deltagit i projektet. 

 

Pedagogiska erfarenheter från projektet 

 

Deltagande lärare i projektet har fått redovisa de pedagogiska fördelar de upptäckt 

med att arbeta med interaktiv skrivtavla. Genomgående är lärarna mycket positiva. 

Nedanstående synpunkter är ett ”axplock” från de synpunkter som kommit in. 

 Undervisningen blir roligare/intressantare för både lärare och elever. 

 Lättare att få eleverna fokuserade 

 Ökad elevaktivitet 

 Fler sinnen aktiveras hos eleverna 

 Förberedda lektionspass finns kvar och kan återanvändas. Detta innebär att 

mer tid kan ägnas åt problemlösning. 

 Möjlighet att gå tillbaka och repetera det man gått igenom på tidigare 

lektioner. Innebär också att elev som varit frånvarande kan få del av det man 

gått igenom på lektionen. 
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 Möjlighet att skriva ut tavelanteckningarna 

 Stor fördel att inte behöva ”sudda” när tavlan blivit fulltecknad.  

 Nya möjligheter för elever att redovisa.  

 Stora fördelar för undervisningen i matematik. Lätt att skapa geometriska 

figurer och att kunna konkretisera undervisningen.  

 Skrivtavlan ger ökade möjligheter att ta in Internet i klassrummet. 

Internetsidor kan sparas och bearbetas vid tavlan. 

 Underlättar arbetet för dyslektiker och elever med läs- och skrivsvårigheter. 

De kan i lugn och ro få ta del av lärarens ”tavelanteckningar”. 

 

Erfarenheter riktade till IS/IT (IT-tjänst) 

 Vi har haft en del problem med att programvaran fungerat mycket 

långsamt. På exempelvis Stensholmsskolan råkade vi ut för detta problem. I 

detta fall rörde det sig om en trasig switch. Även Hisingstorpskolan har haft 

dessa problem. Här handlade det om kommunikationen fram till skolan. 

Nordskogens skola upplever samma problem. Här har kommunikationen ännu 

inte testats.  

 Vid några tillfällen har tavlan tappat kontakten med datorn (pennan 

fungerar inte enligt användaren). Råd från IT-tjänst: 

1. Kolla att USB-kabeln, mellan tavla och dator, är ansluten. 

2. Dra ur USB-kabeln från datorn, helst säker borttagning av maskinvara. 

Dra ur nätsladden. Låt gå 30 sek. Sätt tillbaka nätsladden, sätt i USB-

kontakten igen. 

3. Samma som punkt 2 men starta om datorn, utan att ha USB-kabeln 

ansluten. Sätt i USB-kabeln och låt datorn hitta den nya enheten 

4. Samma som ovan men med en återställning av datorn. Observera att 

man måste ”packa upp” programvaran på nytt. Då får inte USB-kabeln 

vara ansluten till tavlan. Först när programvaran är uppackad får man 

sätta i USB-kabeln. 

 

 I något fall har skrivtavlan drabbats av ett logikkortsfel. Kännetecknet på 

detta är att det inte går att dra ett rakt streck på tavlan. I dessa fall måste 

logikkortet på tavlan bytas. Detta utförs av AV/media Jönköping.  

 

 För att MSI-paketeringen skall fungera fordras att bandbredden till mottagande 

skola är tillräcklig. I projektet har Mariebo förskola deltagit. Här har fått 

överge tanken på att ha programvaran MSI-paketerad. Mariebo förskola har 

själva fått installera programvaran över datorns Safety Card. 

 

Erfarenheter riktade till rektor 

 

Placering av tavlorna: 

 Tavlan bör placeras i mitten av lektionssalen. Några skolor har monterat tavlan 

vid sidan i klassrummet. Detta har inte varit lyckat! 

 Takprojektorer är stöldbegärliga. Vi har haft problem med att projektorer 

stulits. Klassrummen är vanligtvis Olararmade, med tanke på detta är det ur 

stöldsynpunkt inte bra att montera projektorer i klassrum på marknivå. 
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9.5 Bilaga 5 Undersökningsenkät 

9.5.1 Jönköpingsskolor 

Hur goda är dina datorkunskaper? 

Figuren nedan visar skolorna som använder ACTIVBoard och SMART Board i 

Jönköpings kommun . 

 

SMART Board: utav de 22 lärarna som svarade på frågan hade 11 lärare (50%) 

mycket goda datorkunskaper, 8 lärare (36,4%)  hade ganska goda kunskaper och 3 

lärare (13,6%) hade bra datorkunskap.  

ACTIVBoard: utav de 33 svaren vi fick av lärarna som använde ACTIVBoard så hade 

8 lärare (24,4%) mycket goda datorkunskaper, 19 lärare (57,6%) hade ganska goda 

datorkunskaper och 6 lärare (18,2%) hade bra datorkunskap.  

 

 

Figur 18 Hur goda är dina datorkunskaper 

Hur ofta använder du den interaktiva skrivtavlan i undervisningen? 

 

Figuren nedan visar hur lärarna använde tavlan i undervisningen.  

SMART Board: 6 lärare (27,3%)  använder tavlan högst en gång i veckan., 9 lärare 

(40,9%) använder tavlan en till två gånger i veckan, 3 lärare (13,6%) använder tavlan 

nästan varje dag, 2 lärare (9,1%) använder SMART Board varje dag och 2 lärare 

(9,1%) använder tavlan flera gånger om dagen. 

ACTIVBoard: 13 lärare (39,4%)  använder tavlan högst en gång i veckan., 10 lärare 

(30,4%) använder tavlan en till två gånger i veckan, 5 lärare (15,2%) använder tavlan 

nästan varje dag, 4 lärare (12,1%) använder ACTIVBoard varje dag och 1 lärare (3%) 

använder tavlan flera gånger om dagen. 

 

 

Figur 19 Hur ofta använder du den interaktiva skrivtavlan i undervisningen? 
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Hur väl behärskar du tavlans mjukvaran? 
 

När frågades om hur väl behärskar de tavlornas programvaran, svarade lärarna på 

skala 0-4 på följande sätt:  

 

SMART Board: 6 lärare (27,3%) svarade ”bra”, 11 lärare (50%) svarade ganska bra 

och 3 lärare (13,6%) kan programvaran mycket bra. Utav de 22 lärarna som 

tillfrågades svarade 2 lärare (9%) ”i liten grad” eller ”inte alls”. 

ACTIVBoard: 10 lärare (30,3%) svarade ganska bra, 20 lärare (60,6%) svarade bra 

och 3 lärare (9,1%) svarade ”i liten grad” eller ”inte alls”. 

 

 

Figur 20 Hur väl behärskar du tavlans mjukvaran? 
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Tycker du att utbildningen du har fått på tavlan är tillräcklig för att komma 

igång? 

 

SMART Board – kommentarer 

 

Per Brahegymnasiet 

o Ja, utbildningen är det inget fel på. 

o Ja! Det handlar om att själv prova. testa och jobba med SMART Board på 

egen hand. Mycket kan man läsa sig till. Som vanligt är hindret att 

tillgängligheten inte är så stor. (Får man ett par lektioner i veckan i en 

SMART Boardssal får man vara nöjd) (Tyvärr blir man dessutom ofta 

"lurad" på salen eftersom lektioner utan förvarning flyttats till annan sal 

vilket är mycket frustrerande om man planerat för en SMART 

Boardlektion) Bristen på tid att ta till sig nyheter är större än någonsin. Hur 

ska man hinna allt?  

o Nej, hos oss fick endast en anställd utbildning. Tanken var sedan att han 

skulle lära de andra, men det har det inte funnits tid till.  

o Jag kommer att gå på mer undervisning nu i veckan.  

o Har ej varit med om sådan.  

o Nej  

o Ja  

o Ja för att komma igång, men sedan till att använda all finesser som finns 

krävs det mer. Saknar dock fortfarande en hel del av den programvara i 

bildgalleriet vi blev visade men som inte finns inlagda hos oss.  

 

Bäckadahlgymnasiet inkl. TTC 

o Ja (tre svar) 

o Nej  

 

Ceciliaskolan 

o Ja det tycker jag. SMART Board var väldigt lätt att komma igång med även 

utan utbildning men utbildningen vidgade mina kunskaper.  

 

Erik Dahlberggymnasiet 

o Ja. Vi har fått en eftermiddag plus en eftermiddag uppföljning två månader 

senare. Räcker för att kommer i gång.  

 

ACTIVBoard– kommentarer 

 

Gräshagsskolan 

o För att komma igång, absolut!  

o Ja,det tycker jag. Men tyvärr har jag ingen egen i mitt klassrum så övningen 

blir inte tillräcklig. Jag tror att tillgängligheten ökar användningen av den. 

o Ja, tillräcklig bra och trevlig  

 

 Grästorpsskolan 

o Javisst  
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Norrängsskolan 

o ja, absolut  

o Ja! Tydlig och bra utbildning. Vill ha mer utbildning i framtiden.  

o Ja  

 

Bäckadalgymnasiet 

o Jag tycker att utbildningen var tillräcklig. För att komma vidare måste jag själv 

avsätta tid till praktisk övning framför tavlan. Problemet är då att salen är 

schemalagd så mycket att det inte finns så många tillfällen till detta.  

o Ja  

o Utbildningen har varit bra, men mer övning under ledning hade varit ännu 

bättre!  

o Nej  

 

Österängsskolan 

o Ja  

o tillräckligt med tid  

o Ja, utbildningen är tillräcklig. Sedan krävs det att var och en börjar jobba med 

och undersöka vidare hur ACTIVBoard fungerar.  

o Ja hittills, men jag behöver egen tid att öva själv  

o Den har varit bra.  

 

Landsjöskolan 

o Ja, utbildningen var bra, men tyvärr fungerade ej vår tavla i anslutning till 

utbildningen så det blev inte mycket tillämpat mellan de båda 

utbildningstillfällena vilket var synd. Det skiljer ju en del att jobba vid tavlan 

respektive att jobba vid datorn.  

o Ja utbildningen var mycket bra. Däremot hade vi ingen tavla förrän del två av 

utbildningen var avslutad så samordningen mellan utbildningen och 

monteringen av tavlan var dålig. Sedan har tavlan inte fungerat så vi har inte 

kommit igång med den ännu. Men vi planerar att använda tavlan mycket och 

därför blir denna utvärdering missvisande.  

o Ja, den är tillräcklig för att komma igång. Däremot skulle jag vilja se mer av 

hur andra som är inarbetade med tavlan arbetar.  

o Ja, det tycker jag. Jag skulle gärna vilja ha mer utbildning efter ett tag. 

 

Mariebo förskolan 

o Ja absolut. Det kan vara bra med en uppföljning om ett tag.  

o Jag tycker det har varit väldigt inspirerande vid utbildningstillfällena. och den 

har varit alldeles lagom. sedan när vi kommit längre skulle .jag vilja 

komplettera med fler tillfällen.  

o Ja, absolut. Nu hänger det på mig att jag använder den och prövar! 

 

Ekhagsskolan 

o Ja, men man glömmer fort.  

 

Stensholmsskolan 

o Det är OK, men pga. diverse ominstallationer. blev det ingen skötsel osv. för 

mig. Det mesta lär jag mig själv. Bra med inspiration!  
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Tenhultsskolan 

o Ja, absolut. 

o Ja 

 

Norrängsskolan 

o Ja, nu är det bara att skaffa sig erfarenhet och pröva sig fram  

 

Skärstadsskolan 

o Absolut  

o Kan inte svara på frågor om ACTIVBoard eftersom den inte fungerar än.  

 

Nordskogens skola 

o Nej jag skulle behöva mer nu när man testat har man fler frågor. 

 

Ribbaskolan 

o Ja, problemet är att få tid till att hinna med att öva sig, prova, repetera och 

skapa egna flipcharts 

 

Vilka pedagogiska fördelar med tavlan har du upptäckt? 

 

SMART Board - kommentarer  

 

Per Brahegymnasiet 

o Flexibiliteten har ökat avsevärt eftersom vi inte behöver stänga av projektorn 

för att t ex använda vår whiteboard eller visa en demonstration "live". Dvs. vi 

kan skriva direkt på SMART Board respektive ha en parallell praktisk 

demonstration (kemi, biologi, fysik etc.) Jag kan skriva och visa mycket och 

sedan gå tillbaka, behöver inte skriva på nytt för att det tidigare var utsuddat. 

Vi kan arbeta vända mot de som tittar, och arbetsställningen blir ergonomiskt 

bättre. Det ger bättre kontakt elev- lärare. För eleverna gäller det att de får 

bättre möjligheter att redovisa presentationer på ett modernt sätt. Förbereda 

lektioner med bilder och text som sedan kan kompletteras med det som tas upp 

vid undervisningssituationen ger bra struktur och effektiviserar. Man behöver 

mindre tid att stå vänd från de som ska titta.  

Enklare att snabbt ta fram och visa material på Internet och AV/MEDIA då 

man inte behöver trassla med duk som ska dras ner och justeras.  

o Effektiv och snabb åtkomst till bilder och i princip all information som finns 

på nätet, vilket alla kan ta del av omedelbart. Anteckningar kan sparas och 

skrivas ut, vilket är bra om någon är frånvarande. SB är en positiv 

imageskapare i klassrummet. Eleverna känner att de tas på allvar och att 

tekniken är från deras värld.  

o Ökad ögonkontakt med eleverna, större tillgänglighet.  

o Att kunna använda tavlan att skriva på, göra ändringar i ett datadokument 

under tiden man föreläser och spara om i datorn.  

o Effektivitet. Pedagogiskt tydliga bilder när man kan rita på dem. Bra 

hjälpmedel för de med skriv- och lässvårigheter.  

o Anteckningar från tavlan kan sparas och tas fram senare. Anteckningar kan 

skrivas ut. Dokument kan plockas fram snabbt och visas. Eleverna gör 

presentationer som de mycket snabbt kan ta fram i samband med 

redovisningar. Internet öppnar oändliga möjligheter att på nolltid ta fram texter 
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och bilder som kompletterar det man håller på med. Den stora skärmen är 

suverän i samband med bild- eller filmvisning. m.m. 

o FEEDBACK - Största fördelen är att man kan komplettera och förbättra 

uppgifter direkt i klassrumssituationen. Om man till exempel skrivit ner 

instruktioner till en övning i ett Word-dokument på det gamla vanliga sättet - 

så kan eleverna direkt reagera på om någonting verkar oklart, och så redigerar 

man direkt i filen för att övningen ska bli bättre. Eleverna uppfattar att 

instruktioner till uppgifter mm blir tydligare när de är nerskrivna på tavlan, än 

vid muntliga instruktioner.  

o Man kan förbereda, särskilt om man är handikappad i armen. Det är tydligt att 

läsa.  

o Bra kontakt med klassen samtidigt som det går att "greja" med datorn för att få 

fram rätt bilder/material. 

o spara anteckningar. skriva/skicka ut anteckningar. Underlättar arbetet för 

dyslektiker eller för andra som har div. svårigheter. Lätt och smidigt att 

använda datorn i undervisningen  

frysa filmsekvenser.  

o Att man hela tiden kan vara online. Jag kan använda både tavlan eller datorn 

för samma sak. Det blir mer flexibelt.  

o Användning av Internet underlättas.  

 

Bäckadalgymnasiet inkl TTC 

o Utökad skrivyta - bra och användbart. Bra att använda bildgallerian och egna 

figurer Lätt att rita geometriska figurer.  

o Framförallt handlar det om smidighet och underlättande av 

lektionsplaneringar.  

o Allt blir väldigt konkret och lättillgängligt.  

o Inte många.  

o Många. I matematiken finns en lång rad fördelar både för läraren och för 

eleven.  

För elever med skriv och läs svårigheter finns stora möjligheter med både 

bilder och ljud.  

o Går att använda i många olika undervisningssituationer.  

o Den underlättar undervisningen genom att man hela tiden har tillgång till 

datorn plus att man kan spara det man skriver.  

o Lätt att spara och återknyta till tidigare lektioner. Lätt att improvisera lektioner 

eftersom nätet är så lättillgängligt. Skapar mer intresse hos eleverna. Lätt att 

göra material som är mer intressant än tidigare.  

o Eleverna har lättare att fokusera - allt samlat. Repetition av pågående 

genomgångar och föregående lektion. Enklare att dela ut lektioner till eleverna 

via E-post (APU utomlands) etc.  

 

Erik Dahlbergsgymnasiet 

o Repetera/anknyta förra lektionen. Spara och skicka till frånvarande elever. 

Återanvända presentations delar med "kom ihåg" effekt. Mycket 

snyggare/proffsigare/moderne och därmed tillgängligare än vanlig whiteboard.  
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ACTIVBoard – kommentarer 

 

Gräshagsskolan 

o Enorma! Storformatet, tydligheten, elevernas fokusering, min förberedelse...  

Det är en pedagogisk revolution.  

o Har ej upptäckt så många ännu pga jag har ingen tavla i mitt klassrum.  

o Jag samlar intresset kring en gemensam plats. Jag kan använda andra 

datorprogram i stor grupp ex. matteknep. Jag blir utmanad att förnya min 

undervisning.  

Stensholmsskolan 

o Motivation, intresse, motorik fördelar, vissa barn m. särsk. behov förstår 

bättre, fler sinnen ger bättre inlärning mm.  

Grästorpsskolan 

o Jag har nytta av tavlan i alla lektioner eftersom barnen på ett ypperligt sätt kan 

använda flera sinnen för att nå kunskap.  

Landsjöskolan 

o Många! Samtalet i klassen när ett arbete växer fram. Möjligheten att använda 

materialet som man gjort flera gånger på ett lättillgängligt sätt. Lätt att 

använda sidor från nätet som arbetsmaterial. Elevernas nyfikenhet och intresse 

för tavlans möjligheter. Kanonbra att programmet görs tillgängligt för eleverna 

att använda. Lätt att konkretisera olika saker ex bråk. Ger eleverna möjlighet 

att testa vidare efter genomgång om de ej förstått.  

Norrängsskolan 

o Intresseväckande. Lätt att få eleverna fokuserade och intresserade. Otroligt 

många hjälpmedel inte minst i matematik. Arbetet blir mycket konkret.  

o Den fångar elevernas intresse på ett helt annat sätt en vanlig whiteboard.  

Den ger otroliga möjligheter till att utveckla undervisningen.  

o Nytt arbetssätt i undervisningen som jag tror gör att både elever och personal 

tycker skolarbetet blir både roligare och lättare att ta till sig. Därmed inte sagt 

att ACTIVeboard ska ta över hela undervisningen.  

Bäckadalgymnasiet 

o Spara lektionsanteckningar, lätt att repetera genom att ta en snabb repris på 

mina flipcharts, växla över till länkar på Internet, snygga genomgångar genom 

att ha stor skärm, bilder etc. Kunna stryka under etc. i förberedda punkter, 

texter etc.  

o Främst de redan förutsedda och för mig som matematiklärare: att kunna gå 

tillbaka o ch köra en "repris" på en genomgång samt också reprisera 

för elever som varit frånvarande av någon anledning t.ex. I övrigt är det 

jättebra att slippa sudda och kunna gå vidare med en genomgång genom att 

utöka sidan eller genom att ta en ny sida!  

o Inga erfarenheter än. 

o Jag fångar eleverna lättare. Jag kan ägna mer tid åt problemlösningar, eftersom 

lektionen redan är förberedd. Eleverna behöver inte anteckna så mycket själva 

eftersom de kan få utskrifter och de är då mer koncentrerade på själva 

genomgången. Det blir "roligare" lektioner. Eleverna blir mer aktiva.  

Landsjöskolan 

o Arbetet som jag lagt ner på förberedelser av lektionspass finns kvar. 

Tillgången till Internet, dvd. De matematiska figurerna, linjaler mm. Enkelt att 

lägga upp ett roligt, intressant lektionspass som fängslar eleverna.  
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o Inte så många ännu men vi tror att tavlan har stor potential. Hittills har vi 

använt sidor på Internet direkt i undervisningen istället för läroböcker. Vi har 

också använt oss av Word programmet och gjort anteckningar i förväg etc. Vi 

ser fram emot att börja använda ACTIVprimary-programmet.  

 

Norrängsskolan 

o man kan göra flipcharts och bläddra mellan sidor och sedan kan skriva direkt 

på dem. 

Skärstadsskolan 

o Vi har inte fått igång tavlorna än. 

Tenhultsskolan 

o Det finns många men svårt att använda tavlan när det bara finns en på skolan. 

Hade man en i klassrummet tror jag att jag skulle ha använt den mycket. Lätt 

att använda trots "lite kunskap" om datorer.  

o Har ej använt den själv, men visst blir man sugen att jobba som lärare igen när 

man ser alla möjligheter både med skrivtavlan men även bara att ha tillgång 

till projektor, dator, ljud och nätet.  

Landsjösskolan 

o Att kunna göra fina presentationer. Att ha allt skrivet och klart som ska 

användas på lektionen. Att ha svar liggande dolda tills de behövs. Att kunna 

använda materialet flera gånger. Att kunna använda redan färdiga lektioner 

som någon annan har gjort. Att kunna använda material från Internet och ändra 

och jobba vidare med. 

Marriebo förskola 

o Flera kan arbeta samtidigt. Man kan tydligare visa flera samtidigt. Ett enkelt 

sätt för barnen att arbeta med datorn. 

o Barnen är fantastiskt inspirerande och du kan använda den på i lärande syfte 

och inspirationssyfte med hjälp alla de andra delar som datorn har. Vi kan på 

ett "magiskt" sätt göra spännande saker tillsammans med barnen. Ex sagor, 

diagram, Vem är här/inte? Programvaran är lätt att förstå även för de mindre 

barnen med de enkla symbolerna.  

Skärstadsskolan 

o Nej.  

Nordskogens skola 

o Engagerar och fascinerar barnen.  

 

Ribbaskolan 

o Eleverna blir delaktiga på ett helt annat sätt, deras intresse fångas av 

hjälpmedel som är naturligt för dem. Man kan visualisera och därmed förklara 

saker på ett annat sätt. Tavlan fungerar också bra som komplement till andra 

undervisningssätt. Lätt att få in "verkligheten" in i klassrummet samt hitta det 

senaste.  

 

Österängesskolan 

o Många.  

o Ett nytt sätt alltid bra med olika lärstilar.  

o Väldigt bra då man har gemensamma diskussioner om t.ex. experiment.  

Då kan man också lätt gå tillbaka och jämföra med tidigare resultat. Tror 

också att tavlan kan vara mycket bra i ämnet matematik som när man arbetar 

med t.ex. bråk. Tyvärr har jag ännu inte haft tid att jobba fram något material 
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än men en del tankar finns. Det finns också en hel del matteprogram som 

tränar t.ex. arbetsminne, hitta talmönster, koordinatsystem mm. som är kul att 

använda när man vill hålla samman klassen i matematikdiskussioner med lite 

tävlingsmoment i.  

o När tekniken fungerar så kan vara mer förberedd.  

o Lustfyllt för eleverna. Tyvärr har jag inte hunnit så mycket än. Vi fick inbrott 

och blev av med tavlan.  

 

Marriebo förskola 

o Att barnen kan vara delaktiga fler på en gång. Att barnen får röra sig mycket 

när de jobbar med tavlan.  

 

Ekhagsskolan 

o Man kan snabbt gå tillbaka till föregående sidor. På en traditionell whiteboard 

suddar man ju ut först innan man skriver vidare. Lätt att arbeta med framförallt 

matte - finns många bra hjälpmedel. Eleverna tycker det är kul och spännande 

och de bli delaktiga framme vid tavlan på ett helt annat sätt.  
 

 

Har du haft tekniska problem i samband med användning av tavlan i 

undervisningen? 
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SMART Board

ACTIVBoard

 
Figur 21 Har du haft tekniska problem i samband med användning av tavlan i undervisningen? 

 

Om Ja, ange vad 

 

SMART Board– Ja kommentarer 

 
Brahegymnasiet 

o Någon enstaka gång har systemet vägrat att fungera. Vet inte orsaken.  
 

Bäckadalgymnasiet inkl. TTC 

o Ibland funkar det bara inte, men så är det ju med all teknik  

o Projektorn är rubbad ur sitt läge. Skärmupplösningen på datorn ändras. 

Problemen handlar oftast inte om själva SMART Boards tavlan utan om 

detaljer runt den.  

o Tecknen försvann på tangentbordet en gång men det räckte med att starta om 

så fungerade det  

o Kommer inte åt hela bildarkivet. Det är ett stort problem!  
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Erik Dahlbergsgymnasiet 

o Det krävs att man flytta sitt personliga galleri mellan olika datorer i skolan. 

Skulle finnas bara en gång i U:\ Om man växla för snabbt mellan olika 

lägen/program hänger sig datorn.  

 

ACTIVBoard – Ja kommentarer 

 

Stensholmskolan 

o Inte några större när sladdarna väl var på plats.  

 

Gräshagsskolan 

o Man måste dra ur och sätta i kontakterna varje dag för att det ska bli kontakt 

mellan datorn och tavlan. Programvaran vill ibland installeras på nytt och 

fastnar. 

 

Grästorpsskolan 

o Dålig kontakt mellan dator och tavla. Inställningsproblem.  

 

Norrängsskolan 

o Får kalibrera ofta Programmet har installeras om vi ett antal tillfällen, vilket 

har tagit flera timmar. 

o Den hakar upp sig.  

o Har upplevts lite långsam ibland. Pennan har inte heller varit helt 

tillfredsställande. 

 

Bäckadalgymnasiet 

o Varje gång jag försökt använda den har jag varit tvungen att kalibrera och 

ibland har jag ändå inte lyckats få "knapparna" nåbara, trots att jag försökt på 

alla sätt!  

o Man behöver kalibrera den väldigt ofta. 

 

Landsjöskolan 

o Det har inte fungerat att använda pennan.  

o Det tog tid innan vi fick vår dator att till tavlan. När datorn kom såg man till 

att den fungerade men ej tillsammans med tavlan. Lång väntan igen innan felet 

blev av hjälpt. Problemet med uppackning av program som tog hur lång tid 

som helst.  

o Det var lite problem i början som senare blev ordnat. Några gånger har pennan 

inte fungerat trots kalibrering.  

o Det har strulat lång tid trots att vi haft datatekniker ute flera gånger. Det har 

inte varit kontakt mellan datorn och tavlan. Uttaget som vi skulle använda vid 

datorplatsen var inte inkopplat, utan vi fick dra en lång kabel till ett annat uttag 

i andra ändan av klassrummet. Felet kunde enligt teknikerna bero på den långa 
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kabeln. Det är bara de senaste tre veckorna som det har fungerat. Vi känner 

därför att vi inte har kommit igång ordentligt än. 

Skärstadsskolan 

o Vi har inte fått igång tavlorna än.  

 

Ribbaskolan 

o Kanske inte rent tekniska men tavlans placering har vållat lite problem, dels 

för mig som ska använda den. Jag/Eleven står ofta i vägen för dem som ska se 

på tavlan. Dessutom har vi märkt att tavlans placering i höjdled varierar 

beroende på om man ska använda den som interaktiv tavla, då krävs det att 

den sitter på en viss höjd för att läraren/elever ska nå att använda. Men om 

man sedan vill använda endast tavlan för att visa film/ spela upp något, då 

sitter tavlan för långt ned för att alla i klassrummet ska se bra och ev. kunna 

läsa texten. En höj och sänkbar tavla vore att föredra.  

Österängsskolan 

o Det har varit mycket strul med tekniken. 

o Tavlan fungerar inte alltid nu har vi haft problem med stölder av våra 

projektorer kommunen måste säkra upp sina lokaler och inte säga att det blir 

biligare med stöld än larm. 

o Mycket, att få igång det hela.  

 

Övriga kommentarer 

SMART Board - Övriga kommentarer 

Per Brahegymnasiet 

o Det tycks ha varit problem med galleriet för de som försökt använda det direkt 

i salen.  

Det var problem för mig att installera Notebook - mjukvaran hemma på grund 

av säkerhetssystemet i Norton, men jag fick hjälp med det från supporten. 

o Problemet i att använda tavlan så mycket som jag skulle vilja är att vi har både 

denna och Fronter att arbeta med. Tiden räcker inte riktigt till.  

o Jag är positiv till både smart board och projektor kopplad till dator och 

Internet. Jag vill verkligen ha den tekniken i alla klassrum. Jag känner att mina 

kurser får ett stort lyft, eftersom undervisningen kan varieras och moderniseras 

på enkelt, men inte förenklat, sätt.  

o Samtliga lektionssalar bör ha en SMART Board  

o Ibland bokas salarna om av salsbokaren på skolan utan att meddela och har 

man då byggt en lektion efter SMART BOARD går det ej att flytta.  

o SMART Board borde finnas i varje klassrum. Nu blir det lyckoträffar och ofta 

spricker det man tänkte för att en lektion då man ville använda SMART Board 

ligger i fel sal. SMART Board är helt enkelt MYCKET BRA!  

o Det krävs mycket övning för att detta ska kännas som en rutin. I språk får man 

akta sig att teknik tar över pedagogik, det måste vara befogat att använda 

tavlan. Tyvärr är apparaturen högljudd och det blir fort varmt. 

Bäckadalgymnasiet inkl. TTC 

o Gillar inte suddgummit, det släpar.  
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o Framtidens läromedel. Hoppas våra rektorer och förvaltningen förstår nyttan 

av den och vågar satsa.  

o Bra och lättanvänd smidig programvara. Jag tycker att det har varit roligt att 

använda tavlan.  

 

Ceciliaskolan 

o Det enda som jag saknar är en av och på knapp på tavlan. Det är störande om 

någon kommer åt tavlan samtidigt som någon annan sitter vid datorn. Annars 

har jag bara positiva erfarenheter av denna tavla och skulle inte vilja vara utan 

den.  

 

Erik Dahlbergsgymnasiet 

o Det krävs en plattform för pedagogisk diskussion och utbyte för alla lärare 

som använder SMART Board. Stort behovs att utveckla en egen "svenskt" 

galleri som är anpassat till kurs- och läroplaner. 

ACTIVBoard - Övriga kommentarer 

Stensholmsskolan 

o Bra om ljud får namn istället för nummer.  

Gräshagsskolan 

o En fröjd att få jobba med detta redskap!  

Grästorpsskolan 

o Jag vill lära mig mer.  

Landsjöskolan 

o Vi fick vår tavla levererad sent inför vår utbildning så placeringen av 

ljudanläggning etc. blev ej den bästa. På grund av strul har vi ej kommit igång 

som vi önskat. Man blir lätt försiktig i sin planering när det ej fungerar till 100 

%. I övrigt jätteroligt att ha möjlighet att utveckla detta vidare.  

o Tavlan är ett stort lyft. Dels att kunna använda projektorn med film och 

dataundervisning. Vi har ofta haft lektioner direkt mot sidor på nätet. AV-

medias filmvisning direkt är bra. Dels ser vi stora användningsområden i alla 

ämnen. 

Norrängsskolan 

o Känns väldigt roligt. Skulle vara bra med ytterligare ett kurstillfälle t.ex. i vår 

när vi förhoppningsvis har hunnit lära oss mycket mer men kanske också stött 

på nya frågor och funderingar. Önskemål om manual.  

o Skulle finnas i alla pedagogiska utrymmen för att alla ska hänga med.  

o Som fritidspedagog har jag inte fått en naturlig användning av den än så länge.  

Marriebo förskola 

o Har inte kunnat ladda ner programmet hemma. Vi har fått ett fantastiskt 

förskolerum med fantastiska möjligheter till både lärande och underhållning.  

Bäckadalgymnasiet 

o Tyvärr saknar jag många matematiska bilder som färdiga koordinatsystem, 

olika grafer, enhetscirklar etc. Det är besvärligt att skriva uttryck med 

exponent och rationella uttryck.  

Har jag t ex en PowerPoint-presentation blir det många "penntryckningar" för 

att kunna växla mellan tavlan och presentationen.  

o Behöver mer utbildning.  

Österängsskolan 

o Jag är bara i det klassrummet en gång i veckan.  
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o Tyvärr hade vi inbrott i veckan och projektorn blev stulen så nu ligger arbetet 

nere med ACTIVBoard. Har väldigt svårt att förstå logiken med att utrusta 

klassrum med tekniska hjälpmedel och samtidigt ha dörrar som är busenkla att 

ta sig in i och ett värdelöst inbrottslarm, det finns inte ens detektorer i 

klassrummen! Enligt min logik borde det i längden vara billigare att ha ett 

ordentligt stöldskydd istället för att köpa ny utrustning titt som tätt. För att inte 

tala om allt besvär som det blir för mig med omplaneringar mm. 

9.5.2 andra skolor  

Eftersom testverksamheten i Jönköpingsskolor är väldigt nytt, ville jag jämföra det 

med skolor som redan använder interaktiva skrivtavlor under en längre period, för att 

kunna visa hur tavlorna används i undervisningen i andra skolor runtom i Sverige. 

Enkäten skapades den 25 maj 2007. Jag har försökt att kontakta de skolor som har 

haft tavlorna under en längre tid och efter några påminnelser fick jag totalt 10 svar ( 5 

svar på SMART Board och 5 svar på ACTIVBoard) Dessa skolor har använt tavlorna 

mellan 6 månader till 5 år. 

 

Skolor: 

 

SMART Board 

5 svar 

ACTIVBoard 

5 svar 

Söderportgymnasiet/Riksgymnasiet (3 

svar) - Kristianstad 

Gymnasiet 

Gymnasieskolan 

Husbygårdsskolan 2 svar 

Junkaremålsskolan, Tranås 2 svar 

Rösjöskolan, Sollentuna, 1 svar 

 

                 Tabell 1 andra skolor 

  

Hur länge har du/ni använt den interaktiva skrivtavlan i undervisningen? 

 

SMART Board ACTIVBoard 

Ca.2 år (Söderportgymnasiet) 

2 år (Gymnasieskola) 

3 år (Söderportgymnasiet) 

2,5 år (Söderportgymnasiet) 

5 år (Gymnasiet) 

I termin (Husbygårdsskolan) 

VT 2007 (Husbygårdsskolan) 

Cirka två månader (Junkaremålsskolan) 

2 år (Rösjöskolan) 

 

 

Tabell 2 hur länge har du/ni använt interaktiva skrivtavlan i undervisningen? 
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Hur goda är dina datorkunskaper? 
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Figur 22 (andra skolor), hur goda är dina datorkunskaper? 

 

Av de tio svaren så har lärarna svarat på följande sätt:  

SMART Board: Mycket höga datorkunskaper (Söderportskolan & 

Gymnasieskolan), ganska höga datorkunskaper (Söderportskolan, Gymnasiet), 

Höga datorkunskaper (Söderportskolan)  

ACTIVBoard: ganska höga datorkunskaper (Junkaremålsskolan (2 svar) & 

Husbygårdsskolan), höga datorkunskaper (Husbygårdsskolan), Höga 

datorkunskaper (Söderportskolan) och Annat svar (Rösjöskolan) 

Annat svar (Rösjöskolan): Om Jag får tycka själv- Jag kan så jag klarar mig. 

 

Har du fått utbildning för att kunna hantera den interaktiva skrivtavlan och 

dess mjukvara? 
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Figur 23 har du fått utbildning? (andra skolor) 

 

 

Av de 10 svaren jag fick så har lärarna svarade på följande sätt: 

SMART Board: Ja definitivt (Söderportskolan & Gymnasieskolan), Ja, i stort sett 

(Söderportskolan, Gymnasiet), Nej, knappast (Söderportskolan)  

Annat svar: Återkommande utbildning saknas (Gymnasiet) 

ACTIVBoard: Ja definitivt (Husbygårdsskolan), Ja i stort sätt (Junkaremålsskolan 

(2 svar) & Husbygårdsskolan), och Annat svar (Rösjöskolan) 

Annat svar: Självlärd (Rösjöskolan)  

                           Återkommande utbildning saknas (Gymnasiet) 
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Har du fått support för att hantera tekniken och dess programvara 
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Figur 24 har du fått support? (andra skolor) 

 

Lärarna svarade på följande sätt: 

SMART Board: Ja, definitivt (Söderportsgymnasiet), Ja, i stort sett 

(Söderportsgymnasiet (2 svar)), Nej, knappast (Gymnasieskola), och  

Annat svar: Har tillgång till IT-support via jobbet (Gymnasiet) 

                    Görs mest av vår datatekniker (Söderportgymnasiet) 

ACTIVBoard: Ja, i stort sett, (Rösjöskolan, Junkaremålsskolan,(2 svar), 

Husbygårdsskolan), Nej, knappast (Husbygårdsskolan). 

 

 

Hur ofta använder du den interaktiva skrivtavlan i undervisningen?    
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Figur 25 hur ofta använder du tavlan i undervisningen? (andra skolor) 

 

Svaren var som följande: 

SMART Board: Mer än 3 gånger i veckan (Gymnasieskola), 1-3 ggr i veckan 

(Söderportskolan (2 svar)), Några gånger i månaden (Söderportskolan), och 

Annat svar (Gymnasiet): Bra att använda när man ska gå igenom ett nytt avsnitt. 

Man kan då repetera via de sparade anteckningarna på ett enkelt sätt 

ACTIVBoard: Varje dag (Rösjöskolan, Junkaremålsskolan, Husbygårdsskolan (2 

svar)) Mer än 3 gånger i veckan (Junkaremålsskolan) 
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Hur fungerar de interaktiva skrivtavlorna tekniskt sett? 
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Figur 26 hur fungerar de interaktiva skrivtavlorna teknisk sett? 

 

Svaren av lärarna var som följande:  

SMART Board: Inga tekniska problem (Söderportsgymnasiet), Sällan tekniska 

problem (Söderportsgymnasiet, Gymnasiet & Gymnasieskolan), och  

Annat svar: Måste kalibreras ganska ofta. (Söderportsgymnasiet) 

ACTIVBoard: Inga tekniska problem (Rösjöskolan), Sällan tekniska problem 

(Junkaremålsskolan (2 svar)) och  

Annat svar (2 svar, Husbygårdsskolan):   

I början var det problem, har blivit mycket bättre sedan vi installerade en ny 

plattform. 

Systemet har lidit av ”barnsjukdomar”, nu på sistone har det fungerat bra.  

 

Hur väl behärskar du tavlans mjukvaran? 
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Figur 27 hur väl behärskar du tavlans mjukvaran? 

 

 

Lärarna svarade som följande:  

SMART Board: Ganska bra (Gymnasiet, Söderportsgymnasiet, Gymnasieskolan), Inte 

så bra (Söderportsgymnasiet) 

ACTIVBoard: Väldigt bra (Rösjöskolan, Husbygårdsskolan), Ganska bra 

(Junkaremålsskolan, Husbygårdsskolan), och  

Annat svar (Junkaremålsskolan): Det jag använder behärskar jag, men inser att det 

finns mycket att lära. 
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I vilken grad använder du den interaktiva skrivtavlan i din undervisning? 

 

 

Figur 28 i vilken grad använder du tavlan i din undervisning? 

 

Svaren från lärarna var som följande: 

SMART Board: I ganska hög grad (Gymnasiet, Gymnasieskolan & 

Söderportsgymnasiet), I liten grad (Söderportsgymnasiet (2 svar)) 

ACTIVBoard: I mycket hög grad (Rösjöskolan, Husbygårdsskolan), I ganska hög grad 

(Junkaremålsskolan (2 svar), Husbygårdsskolan) 

 

Ange i vilken grad du använder följande funktioner: 

välj mellan följande grad:  

I mycket hög grad, I ganska hög grad, I hög grad, I liten grad, Inte alls eller Annan 

o Skriver på tavlan 
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Figur 29 i vilken grad skriver du på tavlan? 

 

SMART Board: I mycket hög grad (Söderportsgymnasiet), I ganska hög grad 

(Söderportsgymnasiet), I hög grad (Gymnasiet) & I liten grad (Gymnasieskola, 

Söderportsgymnasiet) 

ACTIVBoard: I mycket hög grad (Rösjöskolan, Junkaremålsskolan & 

Husbygårdsskolan), I ganska hög grad (Junkaremålsskolan, Husbygårdsskolan) 

 

 

 

 



Bilagor 

59 

o Sparar flipcharts från tavlan 
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Figur 30 i vilken grad sparar du flipcharts från tavlan? 

 

SMART Board: I ganska hög grad (Söderportsgymnasiet), I hög grad (Gymnasiet), I 

liten grad (Gymnasieskola, Söderportsgymnasiet) & Inte alls (Söderportsgymnasiet) 

ACTIVBoard: I mycket hög grad (Rösjöskolan, & Husbygårdsskolan), I ganska hög 

grad (Junkaremålsskolan, Husbygårdsskolan) & liten grad (Junkaremålsskolan) 

 

o Återanvänder flipcharts i andra lektioner 
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Figur 31 i vilken grad återanvänder flipcharts i andra lektioner? 

 

SMART Board: I mycket hög grad (Söderportsgymnasiet), I ganska hög grad 

(Söderportsgymnasiet), I hög grad (Gymnasiet) & I liten grad (Gymnasieskola, 

Söderportsgymnasiet) 

ACTIVBoard: I mycket hög grad (Rösjöskolan & Husbygårdsskolan), I ganska hög 

grad (Junkaremålsskolan (2 svar), Husbygårdsskolan) 
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o Skickar egna sparade flipcharts till eleverna 
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Figur 32 i vilken grad skickar du egna sparade flipcharts till eleverna? 

 

SMART Board: I liten grad (Gymnasiet, Gymnasieskola, Söderportsgymnasiet) & Inte 

alls (Söderportsgymnasiet (2 svar)) 

ACTIVBoard: I hög grad (Rösjöskolan), Inte alls (Junkaremålsskolan (2 svar) & 

Husbygårdsskolan (2 svar)) 

 

 

o Använder programmets webbläsare i undervisningen för att söka 

information på Internet 
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Figur 33 använder programmets webbläsare i undervisning 

 

 

SMART Board: I ganska hög grad (Gymnasieskolan), I hög grad (Gymnasiet), I 

liten grad (Söderportsgymnasiet) & Inte alls (Söderportsgymnasiet (2 svar)) 

ACTIVBoard: I mycket hög grad (Junkaremålsskolan & Husbygårdsskolan), I 

ganska hög grad (Junkaremålsskolan,), I hög grad (Rösjöskolan, 

Husbygårdsskolan) & Inte alls (Junkaremålsskolan) 
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o Använder färdiga flipcharts från programmets bibliotek 
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Figur 34 använder färdiga flipcharts i programmets bibliotek 

 

SMART Board: I hög grad (Gymnasieskolan, Söderportsgymnasiet), I liten grad 

(Gymnasiet), & Inte alls (Söderportsgymnasiet (2 svar)) 

ACTIVBoard: I hög grad (Husbygårdsskolan (2 svar)), I liten grad 

(Junkaremålsskolan (2 svar), Rösjöskolan) 

 

o Spelar videofilmer/ljudfiler 
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                         Figur 35 spelar videofilmer/ljudfiler 

 

SMART Board: I mycket hög grad (Gymnasieskolan), I ganska hög grad 

(Söderportsgymnasiet) & I liten grad (Gymnasiet)  

ACTIVBoard: I mycket hög grad (Junkaremålsskolan), I ganska hög grad 

(Husbygårdsskolan), I hög grad (Rösjöskolan, Husbygårdsskolan) & Inte alls 

(Junkaremålsskolan) 
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o Använder färdiga flipcharts från andra lärare 
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Figur 36 använder färdiga flipcharts från andra lärare 

 

SMART Board: I liten grad (Gymnasieskolan, Söderportsgymnasiet (3 svar)) & Inte 

alls (Gymnasiet) 

ACTIVBoard: I ganska hög grad (Husbygårdsskolan), I hög grad (Rösjöskolan, 

Husbygårdsskolan) & I liten grad (Junkaremålsskolan (2 svar)) 

 

 

Ange i vilken grad du instämmer med följande påståenden: 

välj mellan följande grad:  

I mycket hög grad, I ganska hög grad, I hög grad, I liten grad, Inte alls eller Annan 

 

Tillgången till en interaktiv skrivtavla i klassrummet    

o Ökar elevernas intresse och motivation  
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Figur 37 tillgång till tavlan ökar elevernas intresse och motivation 

 

SMART Board:  I mycket hög grad (Söderportsgymnasiet) I ganska hög grad 

(söderportsgymnasiet), I hög grad (Söderportsgymnasiet, Gymnasiet, 

Gymnasieskolan), 

ACTIVBoard: I mycket hög grad (Rösjöskolan, Junkaremålsskolan & 

Husbygårdsskolan), I ganska hög grad (Junkaremålsskolan, Husbygårdsskolan) 

 



Bilagor 

63 

o Integrerar hantering och styrning av dator, projektor och tavla på ett 

effektivt sätt 
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Figur 38 tillgång till tavlan integrerar hantering och styrning av dator, projektor och tavla på ett 

effektivt sätt 

 

SMART Board: I mycket hög grad (Söderportsgymnasiet), I hög grad 

(Gymnasieskolan, Gymnasiet & Söderportsgymnasiet) 

ACTIVBoard: I mycket hög grad (Rösjöskolan, Junkaremålsskolan & 

husbygårdsskolan), I ganska hög grad (Junkaremålsskolan & Husbygårdsskolan) 

 

o stödjer en kreativ undervisning 
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Figur 39 stödjer en kreativ undervisning 

 

SMART Board: I mycket hög grad (Söderportsgymnasiet), I ganska hög grad 

(Söderportsgymnasiet), I hög grad (Söderportsgymnasiet, Gymnasiet & 

Gymnasieskolan) 

ACTIVBoard: I mycket hög grad (Rösjöskolan, Junkaremålsskolan & 

Husbygårdsskolan), I ganska hög grad (Junkaremålsskolan, Husbygårdsskolan) 
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o Ger möjligheter att flexibelt bygga lektionen kring vad eleverna tar upp 
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Figur 40 Ger möjligheter att flexibelt bygga lektionen kring vad eleverna tar upp 
 

SMART Board: I Mycket hög grad (Söderportsgymnasiet), I ganska hög grad 

(Gymnasiet, Söderportsgymnasiet), I hög grad (Söderportsgymnasiet), I liten grad 

(Gymnasieskolan). 

ACTIVBoard: I mycket hög grad (Junkaremålsskolan (2 svar) & Husbygårdsskolan), I 

ganska hög grad (Rösjöskolan & Husbygårdsskolan). 

 

 

o Ger bättre möjligheter att strukturerat planera lektioner och material i 

förväg 
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Figur 41 Ger bättre möjligheter att strukturerat planera lektioner och material i förväg 

 

SMART Board: I ganska hög grad (Gymnasiet, Söderportsgymnasiet), I hög grad 

(Söderportsgymnasiet, Gymnasieskolan), I liten grad (Söderportsgymnasiet). 

ACTIVBoard: I mycket hög grad (Rösjöskolan, Junkaremålsskolan (2 svar) & 

Husbygårdsskolan), I ganska hög grad (Husbygårdsskolan). 
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o Möjliggör användningen av IT på ett pedagogiskt sätt 
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Figur 42 Möjliggör användning av IT på ett pedagogiskt sätt 

 

SMART Board: I Mycket hög grad (Söderportsgymnasiet), I ganska hög grad 

(Gymnasiet, Gymnasieskolan), I hög grad (Söderportsgymnasiet (2 svar) ) 

ACTIVBoard: I mycket hög grad (Rösjöskolan, Junkaremålsskolan (2 svar) & 

Husbygårdsskolan), I ganska hög grad (Husbygårdsskolan). 

 

 

o Ger dig möjlighet att röra dig fritt i klassrummet och uppmärksamma 

eleverna 
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Figur 43 Ger dig möjlighet att röra dig fritt 

 

SMART Board: I Mycket hög grad (Söderportsgymnasiet), I ganska hög grad 

(Gymnasiet, Gymnasieskolan), I hög grad (Söderportsgymnasiet) & Inte alls 

(Söderportsgymnasiet). 

ACTIVBoard: I mycket hög grad (Rösjöskolan), I ganska hög grad 

(Husbygårdsskolan), I hög grad (Husbygårdsskolan), I liten grad (Junkaremålsskolan) 

& Inte alls (Junkaremålsskolan). 
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o Gör din lektionsplanering mer effektiv 
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Figur 44 Gör din lektionsplanering mer effektiv 

 

SMART Board: I ganska hög grad (Gymnasiet, Söderportsgymnasiet), I liten grad 

(Gymnasieskolan, Söderportsgymnasiet (2 svar)). 

ACTIVBoard: I mycket hög grad (Rösjöskolan, Junkaremålsskolan & 

Husbygårdsskolan), I ganska hög grad (Junkaremålsskolan & Husbygårdsskolan). 

 

 

o Gör din uppföljning av lektionerna mer effektiv 
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Figur 45 Ger din uppföljning av lektionerna mer effektiv 

 

SMART Board: I ganska hög grad (Gymnasiet, Söderportsgymnasiet), I liten grad 

(Söderportsgymnasiet (2 svar)) & Inte alls (Gymnasieskolan),  

ACTIVBoard: I mycket hög grad (Rösjöskolan), I ganska hög grad 

(Junkaremålsskolan & Husbygårdsskolan (2 svar)) & I hög grad (Junkaremålsskolan) 
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o Gör ditt arbete roligare 
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Figur 46 ger ditt arbete roligare 

 

SMART Board: I Mycket hög grad (Söderportsgymnasiet), I ganska hög grad 

(Gymnasiet) & I hög grad (Söderportsgymnasiet (2 svar) & Gymnasieskolan),  

ACTIVBoard: I mycket hög grad (Rösjöskolan, Junkaremålsskolan & 

Husbygårdsskolan), I ganska hög grad (Junkaremålsskolan & Husbygårdsskolan). 

 

o Sparar tid 
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Figur 47 sparar tid 

 

SMART Board: I Mycket hög grad (Söderportsgymnasiet), I ganska hög grad 

(Gymnasiet) & I hög grad (Söderportsgymnasiet & Gymnasieskolan) & I liten grad 

(Söderportsgymnasiet). 

ACTIVBoard: I mycket hög grad (Rösjöskolan & Husbygårdsskolan), I ganska hög 

grad (Junkaremålsskolan (2 svar)) & I hög grad (Husbygårdsskolan). 
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o Skulle du rekommendera interaktiva skrivtavlor till andra skolor och 

lärare? 
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Figur 48 Skulle du rekommendera interktiva skrivtavlor till andra skolor och lärare? 

SMART Board: Ja, definitivt (Gymnasieskola, Söderportsgymnasiet & Gymnasiet), 

Ja, Kanske (Söderportsgymnasiet),  

Annat svar: I vissa ämnen(Söderportsgymnasiet) 

ACTIVBoard: Ja, definitivt, (Rösjöskolan, Junkaremålsskolan,(2 svar), 

Husbygårdsskolan (2 svar)). 

 

Vilka är fördelar med interaktiva skrivtavlan i undervisningen? 

 

SMART Board 

5 svar 

ACTIVBoard 

5 svar 

Överskådligheten samt presentera 

material på ett mycket pedagogisk sätt 

som tilltalar eleverna. 

 

Bra att alla elever samtidigt kan se 

”stor skärm” vad man gör. 

 

Som anteckningsblock. Alla elever får 

samma anteckningar. Användning av 

färger underlättar. 

 

 

Att man kan komplettera en planerad 

lektion under diskussion med eleverna 

vid det specifika lektionstillfället. Bra 

att kunna spara sina anteckningar i 

datorn. 

 

Man fångar elevernas intresse lättare. 

Elevernas intresse ökar då allt händer på 

tavlan samtidigt som man pratar. 

Redovisningar som eleverna gjort blir 

enklare då åhörare tittar på tavlan istället för 

eleven som pratar. Man kan använda samma 

lektionsförberedelse flera gånger och inte 

behöva sudda tavlan och skriva om varje 

gång.  

Lätt att förbereda. Behöver inte ägna 

lektionstid till att t.ex. rita tabeller, diagram 

etc. behöver inte sudda. Lätt att repetera. 

Kan skriva ut anteckningar till elever som 

varit borta eller som har problem att skriva 

själva. Kan rita/flytta, alltså anpassa efter 

elevernas svar och frågeställningar. 

 

Ökade möjligheter till variation i 

undervisningen, tekniken underlättar att 

väcka elevernas intresse för ämnet. 

Strukturen i undervisningen blir bättre m.m. 

 

Fokuseringen från eleverna och möjligheten 

att kunna repetera. 
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Vilka är nackdelar med den interaktiva skrivtavlan i undervisningen? 

 

SMART Board 

5 svar 

ACTIVBoard 

5 svar 

Inga. 

Det är svårt att få en bra skrivteknik 

med så kallade pennorna.  

 

En sovande elev kan sova vidare. 

Behöver inte anteckna själv. Allting 

serveras. 

Tavlan blir ibland för snabbt 

”fullskriven”. Det blir många bilder i 

arkivet. 

Inga alls. 

Ibland är det svårt att få pennan att fungera 

bra, måste trycka hårt. 

 

Pennan är känslig. 

 

Ganska liten yta att skriva på. 

 

Bländade ljus från projektorn. 

 

 

Ser inga. Beroende? 

 

 

Förslag till förbättring kring tekniken och programvaran 

 

 

SMART Board 

5 svar 

ACTIVBoard 

5 svar 

Att skriva på tavlan är inte lätt. 

Tekniken bör förbättras.  

 

Bättre pennor mer lik en vanlig penna. 

 

Mer greppvänligt ”suddgummi” 

 

Större tavlor, bättre teknik som gör att 

man inte måste kalibrera för text varje 

gång. 

 

Inga alls. 

Bra om det vore på svenska, med svensk 

bibliotek och svensk program. 

 

Utveckla pennan mer så att den tål mer 

 

Skulle vilja att ordlistan och orden i flipcharts 

var anpassade till svenska  

 

Bättre översikt över mjukvarans innehåll. 

 

Ett forum för utbyte av idéer och flipcharts. 

När man har en gång lärt sig programmet 

behöver man inspiration från andra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


