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Interaktiva tavlor i förskolan  
Vad gör vi nu”? frågar pedagogen. ”Klicka på en bild! Ska jag hjälpa dig? Du måste trycka två 
gånger”, svarar barnet. 

 
Interactive whiteboards in preeschool 
”What do we do now”? asks the teacher. ”Click a picture! Shall I help You? You have to press 
twice”, replies the child. 
 

                 Antal sidor: 38 
____________________________________________________________________________     
 
Förmåga att kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändig i ett samhälle 
präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. I detta perspektiv blir det 
intressant att undersöka hur lärare möter barn för att stimulera lärandet och utforma
undervisningstillfällen med hjälp av digitala verktyg.  
 
I en strävan att möta barn av idag startade vår kommun ett pilotprojekt där sex förskolor fick 
möjlighet att under ett år pröva interaktiva tavlor. I studien har vi följt dessa förskolor under åtta 
månader. Vårt syfte var att genom observationer och intervjuer undersöka om och hur verktyget 
stimulerar barns utveckling och lärande samt analysera vilka faktorer som påverkar att arbetet 
med tavlan framstår som lyckat och framåtskridande.  
 
Den interaktiva tavlan ser vi som ett användbart verktyg för barns lärande då barnen har roligt, 
motiveras och utmanas av de möjligheter tavlan ger. Dock har pedagogens förutsättningar, 
intresse och förhållningssätt stor betydelse för i vilket omfattning lärandet sker.  
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1 Inledning 
 
Förskolans styrdokument poängterar att vi skall möta barnen i den tid de och vi alla lever i. 
Den digitala tekniken kommer att förändra vårt sätt att lära oss saker och ting.  Mikael 
Alexandersson anser att det handlar om en ny infrastruktur och pekar på fyra saker som är 
centrala när det gäller betingelser för lärande, interaktivitet, socialitet, intimitet och mentalitet 
(Vestlin 2009). ”Förskolan skall lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de 
kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver” 
(Skolverket 2010:6). I dagens klassrum finns möjligheter för lärare och elever skapa moderna 
lärandemiljöer som i sin tur skapar lust att lära. Att arbeta med interaktiv tavla i 
undervisningen på förskolan är ett relativt nytt verktyg i svensk förskola. Barnen får möjlighet 
att lära sig tillsammans, de producerar och kommunicerar. En smartboard består av en 
interaktiv tavla som är kopplat till en dator med Internet och programvaran Notbook 
installerad. Den ser ut som en vanlig whiteboard och den kan även användas som en sådan 
med pennor som har ”låtsasbläck”, man skriver elektroniskt. Man kan skriva direkt med sina 
fingrar med samma resultat. Pedagogen väljer själv om hon vill leda undervisningen framme 
vid tavlan eller med hjälp av datorns mus och det som sker på datorskärmen syns då direkt på 
tavlan. Det finns också möjlighet att stå framme vid tavlan och arbeta direkt med handen som 
då har samma funktion som datorns mus. I galleriet i Notebook finns förutom bilder och 
interaktiva övningar många filmer. Detta kan ge barnen möjlighet att uppleva och lära med 
flera sinnen, exempelvis kan de se djur och samtidigt höra hur de låter. Verktyget ger 
möjlighet att möta och utveckla våra elever utifrån den verklighet de lever i, med mycket 
teknik och en vana att få omedelbar respons och svar på frågor snabbt.  

 
 
Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom 
bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp 
av tal och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans 
strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också 
att forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och 
informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer 
som i tillämpning (Skolverket 2010:7). 

 
 
I vår studie har vi haft förmånen att följa sex förskolegrupper i en västsvensk kommun som 
tillsammans utgör ett pilotprojekt, vilket har till syfte att utvärdera om interaktiva tavlor kan 
vara ett kompletterande digitalt lärandeverktyg för yngre barn. Vi kommer att studera 
pedagogernas vardag tillsammans med barngruppen och tavlan (observationer), samt 
pedagogernas tankar (intervjuer). Vi intresserar oss för tavlans olika användningsområden. I 
rapporten förekommer förkortningen IWB, vilket står för engelskans Interactive White Board. 
Vi undersöker de praktiska förutsättningarna för lärandet, hur lärprocesser sker och 
pedagogernas förhållningssätt samt barns uttryck. Slutligen undersöker vi hur den interaktiva 
tavlan i praktiken upplevs av barn och personal efter sex- åtta månaders tillgänglighet.  
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2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur interaktiva skrivtavlor används i förskola för 
barns utveckling och lärande. Intresset för examensarbetet rör särskilt barns kreativitet, 
sociala kompetens och möjligheter till deltagande. Är tavlan lärarens redskap eller är det 
gruppen gemensamma arbetsverktyg?  
 
 
 
Frågeställning: 
 

• Hur kan interaktiva tavlor vara ett verktyg som stöd för barns utveckling och lärande? 
 
• Hur upplever barn och personal den interaktiva tavlans möjligheter för lärande innan 

och efter sex till åtta månaders användning? 
 
• Vilka förutsättningar krävs för barn och pedagoger för ett framåtskridande arbete med 

interaktiva tavlor? 
. 
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3 Teoretiskt ramverk och tidigare forskning 

 
I detta kapitel har vi samlat teorier om barns utveckling samt artiklar och aktuell forskning 
om det digitala verktyget interaktiv tavla. Över tid har en mängd personer intresserat sig för 
vad och hur barn lär och teorierna är många. För att begränsa omfattningen av innehållet i 
denna genomgång har vi valt tre ledande företrädare i svensk förskola, Piaget, Vygotskij och 
Pramling – Samuelsson. Det sociokulturella perspektivet (Vygotskij) tillsammans med 
konstruktivistisk teori (Piaget) ligger till grund för nuvarande läroplan för svensk förskola. 
Både Piaget och Vygotskij var överens om att intellektet utvecklas i samspel med den sociala 
och materiella miljön. De båda teoretikerna var även överens om att individens aktivitet är 
förutsättning för utveckling. Enligt Svensson (2009) anser Vygotskij, liksom Piaget, att de 
erfarenheter barnet gör under de första levnadsåren är mycket viktiga, men han betonar i 
mycket hög grad de sociala erfarenheternas betydelse för språkutvecklingen vilken är 
beroende av flera faktorer, både biologiska och sociala. Pramling – Samuelsson företräder 
den utvecklingspedagogiska teorin och intresserar sig för metakognitiva och didaktiska 
frågor, dvs. hur man i förskolan kan bidra till barns lärande.  
 

”Att digitalisera undervisningsmaterial är ett sätt att utveckla skolan och att 
komma närmare den verklighet vi själva och våra elever möter utanför skolan. 
Vi vet inte vilka framtida yrken vi utbildar våra elever till. Däremot vet vi att 
tekniken och informationsflödet är här för att stanna och det är det vi ska rusta 
våra elever för” (Robling & Westman, 2009:73). 

 
 
3.1 Konstruktivistisk teori 
 
Jean Piaget började i början av 1920 talet studera hur människan vinner kunskap, det vill säga 
lär sig anpassa sig till och aktivt påverka sin miljö. Han studerade framförallt barnet som 
”kognitivt”, det vill säga som en förnuftsmässigt reflekterande människa. Piagets teori ses 
som konstruktivistisk och centralt i hans tankar är att människors förståelse av omvärlden 
byggs upp genom att konkret pröva och undersöka verkligheten och se sammanhang mellan 
företeelser (Piaget 1976). Två poler avspeglas enligt författaren inom förskoleunder-
visningens metoder. Den ena influerad av psykologen Skinner och utmärks av ”betingning”, 
det vill säga att man låter barnen uppleva resultat av sitt agerande, och förstärker ett antal 
motoriska eller verbala associationer som anses lägga grunden till senare 
kunskapsinhämtande. Den andra polen karaktäriseras av att man utgår från barnets spontana 
handlingar och genom dem utmanar förnuftet och därigenom förbereder för de logiska 
tankeoperationer som enligt Piaget normalt uppträder vid 7-8 års ålder. Enligt Piaget menar 
språkforskaren N. Chomsky, att programmerad undervisning visserligen resulterar i att barn 
lär sig saker men att det absolut inte leder till att de upptäcker något eller leder till vanliga 
tankeoperationer (a.a.). Den psykologiska forskningen kring hur intelligens och de kognitiva 
strukturerna utvecklas är uppdelade i tre olika riktningar. Den första utgår från empirisk 
associationism vilket betyder att barnet är likt en tom bok som ska fyllas, kunskapen kommer 
utifrån och överförs till mottagaren genom muntlig eller visuell demonstration från en vuxens 
ledning. Den andra riktningen utgår från att barnet föds med någon form av ”medfödd” 
förståelse och inre mognad. Detta på förhand utformade förnuft tränas och utvecklas genom 
undervisning. Den tredje riktningen är konstruktivistisk till sin natur och innebär en ständig 
växelverkan mellan ömsesidig påverkan av barnets förförståelse genom utmaning och 
problematisering av nya kunskapsområden. Psykologiska undersökningar om hur barn 
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utvecklar förståndsmässiga tankeoperationer, tillägnar sig och bygger upp grundläggande 
begrepp, talar för aktiva undervisningsmetoder. De logiska tankeoperationerna byggs upp 
successivt under mognadsprocessen, men utveckling till en helhetsstruktur förutsätter övning 
som inte bara bedrivs med språkets hjälp utan som framförallt hänger ihop med att barnet får 
handskas med föremål och utforska och experimentera. Gripsrud (2002) förmedlar tanken om 
hur medierna väsentligt bidrar till våra personliga identiteter. Medierna kan till och med ge 
oss en grund som gör att vi kan motstå trycket från krafter som vill att vi skall bli identiska 
med vår omgivning. Vidare talar han om att vi inte har någon kontroll av vad medierna 
serverar oss, det är därför viktigt att vi förhåller oss kritiska när vi väljer och tillägnar oss 
medieprodukter. Ur pedagogisk synpunkt leder detta till att man måste lägga tonvikten på 
barns spontana handlingar så att varje ny sanning som ska läras in återupptäcks eller 
åtminstone rekonstrueras för att ej endast verbalt förmedlas av pedagogen. ”Att förstå är att 
upptäcka eller att återuppbygga genom återupptäckt” (Piaget 1976:26).  
 
 
3.2 Sociokulturell teori 
 
Lev S Vygotskij kan ses som den främste företrädaren för den sociokulturella teorin. Enligt 
Svensson (2009) belyser denna teori hur den mänskliga utvecklingen har ett nära samband 
med det sociala, historiska och kulturella sammanhanget och därför inte ska ses isolerat. ”För 
att vi skall kunna möta och utveckla våra elever måste skolan hänga med i samhällets 
framsteg och utveckla sin undervisning därefter” (Robling & Westman, 2009:4). Den 
sociokulturella teorin innebär samspel och samarbete mellan människor, lärandet sker i 
interaktion mellan individer och det sociala samspelet är oerhört viktigt för den mentala 
utvecklingen där språket har stor betydelse. Vygotskij (1995) undersöker språkets/talets och 
tänkandets utveckling och ser att de talmotoriska processerna spelar en betydande roll och 
hjälper förståelseprocesserna. Enligt Svensson (2009) ansåg Vygotskij att språket har följande 
två funktioner: en innebörd för att socialt samordna människors verksamhet samt att utgöra ett 
redskap för tänkande. Språket har enligt Vygotskij (1995) en yttre och en inre sida. I vår 
kommunikation med anda människor använder vi oss av den yttre sidan, den avspeglar våra 
tankar. Det inre språket har betydelse för att inprägla och sammanställa det barnet har förstått 
och på så vis underlätta för det språkliga materialet som är svårt och komplicerat. Det inre 
språket har även en betydelse vid övergången från att tänka till att tala högt. Utvecklingen av 
språkets innebörd är den grundläggande och avgörande processen i tänkandets och språkets 
utveckling. Vygotskij (1995) förklarar ordets betydelse som ett fenomen vilket hör samman 
med det språkliga tänkandet, tanken tar gestalt i ordet, den är en enhet av ord och tanke. Säljö 
(2000) skriver att sociokulturella resurser skapas genom kommunikation och det är genom 
kommunikation som de förs vidare. Detta är en grundtanke i ett sociokulturellt perspektiv. 
”Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling” 
(Skolverket 2010:7).  
 
Utvecklingen sker både genom att individen bearbetar erfarenheter inombords och genom att 
individen delar sina erfarenheter med andra. Enligt Dyste (2003) har lärande med relationer 
att göra och det sker genom att barn deltar och samspelar med andra. Språk och 
kommunikation är grundläggande i lärprocesserna. Författaren poängterar även att balansen 
mellan det individuella och det sociala är en avgörande aspekt på varje lärmiljö. Vygotskij 
(2001) resonerar om inlärning och utveckling och menar att de har ett ensidigt beroende av 
varandra. Inlärning ger mer för utveckling än vad som kan skådas direkt i dess omedelbara 
resultat. Enligt Svensson (2009) behöver barnet få rikligt med tillfällen för att umgås, 
samspela och samtala med vuxna och barn. Barnet behöver även få varierande möjligheter att 
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undersöka miljön omkring sig för att stimuleras till inlärning. När barnet får umgås med äldre 
kamrater eller vuxna utmanar de barnets kunskapsnivå vilket bidrar till inlärning hos barnet. 
Spannet mellan det som barnet klarar på egen hand och det som det kan uppnå med hjälp av 
en mer kompetent person kallas den proximala utvecklingzonen, ett begrepp som utvecklats 
av Vygotskij (Hwang, Nilsson 2003).  
 
 
3.2.1 Fantasi och kreativitet 
Vygotskij (1995) belyser den mänskliga kreativiteten som skapare av något nytt, oavsett om 
det är ett skapat ting i den yttre världen eller om det är en konstruktion av intellektet eller den 
inre känslan. Människans handlingar kan delas in i två grundläggande typer av handlingar. 
Den ena är intimt förknippad med vårt minne och kan kallas återskapande eller reproduktiv, i 
den återskapas redan tidigare handlingsmönster. Det andra slaget av beteende är det kreativa 
eller kombinatoriska, vilket betyder att människan kreativt bearbetar och skapar nya 
situationer ur sina tidigare erfarenheter. ”Det är just människans kreativa aktivitet som gör 
henne till en framtidsinriktad varelse, som skapar sin framtid och samtidigt förändrar sin 
nutid” (Vygotskij 1995:13) 
 
Vygotskij förklarar fantasin som en livsviktig funktion, uppbyggd av element som hämtats ur 
verkligheten och ingår i en människas tidigare erfarenheter. Genom fantasins hjälp 
kombinerat med tidigare erfarenheter kan barnet föreställa sig komplexa företeelser i 
verkligheten. Fantasin blir ett hjälpmedel för att utveckla en människas erfarenheter eftersom 
hon kan föreställa sig det som hon inte har sett. Fantasins aktivitet tillsammans med 
verkligheten har även ett emotionellt samband där människan väljer bilder efter 
sinnesstämning. Fantasi kan också bli till verklighet i form av skapelser. I detta ting har 
fantasi praktiskt samband med verkligheten i dess skapelser och därmed kan de påverka 
verklighetens värld som omger dem. 
 
En pedagogisk slutsats kan formuleras som att det är nödvändigt att vidga barnets erfarenheter 
för att barnet skall få en stadig grund för dess skapande verksamhet. Ju mer barnet får erfara, 
ju mer barnet tillägnat sig, ju mer verklighetselement det besitter i sin erfarenhet desto rikare 
och produktivare blir barnets fantasi.  
 

 
3.3 Utvecklingspedagogisk teori 
 
Denna teori gör gällande att barnen görs uppmärksamma på ett för dem intressant innehåll 
och att pedagogen ger dem möjlighet att bli mer medvetna om sin kunskap och sina 
färdigheter. Det som utmärker innebörden i utvecklingspedagogik enligt Mårdsjö (2004) är 
följande tre principer till barns lärande:   

• Att skapa och fånga situationer omkring vilka barn kan tänka och tala. 
• Att få barn att tänka, reflektera och uttrycka sig, verbalt och på andra sätt.  
• Att ta tillvara mångfalden av barns idéer. 

Pramling Samuelsson och Asplund-Carlsson (2003), uttrycker att det hos pedagogen krävs 
förmåga att se barn i hela sitt sammanhang och utmana dem i såväl rutin- som i planerade 
situationer. Hennes/ hans uppgift är att ta reda på hur barn tänker och resonerar för att därifrån 
utgå från deras erfarenhet och kunskapsnivå och sedan vidare till att problematisera 
innehållet. Genom att ta del av variationen av varandras olika sätt att resonera och förstå 
utvecklas barnets färdigheter och dess eget kunnande, så att förståelsen av innehållet 
fördjupas.  
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Enligt Mårdsjö (2004) är en grundläggande tanke i en utvecklingspedagogisk teori att skapa 
möjligheter för barnet och som pedagog ta del av hur barnet förstår något. Ett utmärkande 
drag är att pedagoger ger barn förutsättningar för att förstå sin omvärld och att synliggöra 
lärandet. Enligt utvecklingspedagogisk teori har även variation av lärsituationer en betydelse. 
Mångfalden i barnens tankar och reflektioner skapar innehållet i verksamheten. Ett arbete 
utefter utvecklingspedagogisk teori kräver ett förhållningssätt som utgår från frågorna vad och 
hur, vilket innebär att lärandet är knutet till ett innehåll men att lärandet i sig problematiseras 
och tematiseras. Lärandet ses som en del av barns totala erfarenhetsvärld och därmed 
integreras lärandet i så många aktiviteter som möjligt.  
 
 
3.3.1  Pedagogiskt förhållningssätt, relationella möten 
Läraren som inspiratör måste enligt Piaget (1976) kunna sin vetenskapsgren väl och vara väl- 
informerad om alla detaljer i det utvecklingspsykologiska förloppet hos barn och unga. Metod 
och psykologi bör gå hand i hand för att minska risken att undervisningen endast består i att 
överföra kunskaper utan att ge barnen utrymme för egna tankeoperationer. Tankeoperationer 
definieras av Piaget som föreställningen om möjliga handlingar, det vill säga internaliserade 
handlingar som utmärks av reversibilitet och organisation. Reversibilitet förstås då som 
förmågan att i tänkandet föreställa sig en omvänd handling, som återför till utgångspunkten 
där organisation står för samordning av nya intryck och erfarenheter. Man kan inte få igång en 
verkligt intellektuell aktivitet, enligt Piaget (a.a.), i form av experimenterande och spontant 
forskande utan ett fritt samarbete mellan individerna.  
 
Enligt Sheridan & Pramling Samuelsson (2009) lär barn på oändligt många olika sätt. Redan 
som ettåringar har barn utvecklat olika sätt att förhålla sig till sin omvärld. Dessa erfarenheter 
som barn samlat på sig i och utanför förskolan ligger sedan till grund för nya erfarenheter. 
Författarna menar att barn lär relationellt vilket de förtydligar med att barn lär i interaktion 
och kommunikation med omvärlden. ”Synen på lärande innebär att barns sätt att uppfatta, 
erfara och ge uttryck för något förändras när de lär” ( Sheridan & Pramling Samuelsson 
2009:27). Detta innebär enligt författarna att man som pedagog bör göra sitt yttersta för att 
förstå vad barn uttrycker utifrån deras synsätt. Lärande i förskolan förstås både som 
medvetande och handling och hos barnen är dessa aspekter sammanflätade till en helhet. 
Författarna förklarar att det som barnen förväntas förstå måste göras synligt för dem och detta 
genom att pedagogen intresserar barnen för det som de förväntas förstå. Pedagogen bör även 
skapa situationer där det barnen skall lära blir tydligt. Slutligen måste pedagogen ha tilltro till 
barnets förmåga och vilja för förståelse av sin omvärld.  
 
Nya undervisningsmetoder kan vara kontroversiella i både pedagogers och föräldrars ögon. 
Öppenhet och nära samarbete skapar förtroende mellan barn, föräldrar och personal, samt för 
verksamhetens genomförande. Därför är det av stor vikt att bjuda in och göra alla delaktiga i 
de nyheter som implementeras i verksamheten. Piaget (1976) skriver att det finns två skäl till 
detta. Föräldrar som har förtroende för kända metoder kan känna osäkerhet inför tanken att 
deras barn ska agera ”försökskaniner” och föremål för experiment. Det andra är att visa 
förskolans intresse av att utnyttja varje möjlighet till att lägga den solidaste grund för senare 
utveckling. Detta genom att låta barnen pröva många olika sätt att handskas med den teknik 
som är nödvändig för att konkret och praktiskt bygga upp förförståelsen till abstrakta 
begreppsbildningar. Enligt Piaget (a.a) leder ett intimt och kontinuerligt samarbete mellan 
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lärare och föräldrar till mycket mer än ömsesidig information, de leder ofta också till en 
verklig förbättring av metoderna.  
 
3.3.2 Delaktighet och demokrati 
Enligt Piaget bildar undervisning och fostran en oupplöslig helhet vilket innebär att man inte 
kan forma personligheter som är självstyrande på det moraliska området om individen för 
övrigt underkastas ett sådant intellektuellt tvång att han/hon måste inskränka sig till att lära på 
befallning utan att själv få upptäcka sanningen (1976). Jenner (2004) skriver att ett gott 
bemötande är grunden för allt motivationsarbete. Vidare anser han att i den pedagogiska 
kontakten med andra människor har pedagogen övertaget både formellt och informellt. Han 
förklarar att: ”motivation är inte en egenskap hos individen, utan en följd av de erfarenheter 
man gjort och det bemötande man får” (a.a.:15).  Juul & Jenssen (2003) talar om relationens 
betydelse för lärandet då de anser att barn trivs och utvecklas bäst i en subjekt-subjekt 
relation. Detta är en relation där barnet uppfattas och behandlas som en självständig person 
vilken redan från början är en aktiv medskapare av sina relationer. Det enskilda barnet växer i 
gruppen av barn genom pedagogers förhållningssätt och vägledning till lagom stora 
utmaningar. ”Det värdefulla i den vuxnes förmåga att `se´ det enskilda barnet är först och 
främst att barnets självkänsla och möjlighet att utveckla sitt inre ansvarstagande ökar, att 
kontakten mellan barn och vuxen blir mer verklig och därigenom en bättre utgångspunkt för 
den professionella delen av samspelet samt att den vuxne tas på större allvar och möts med 
större respekt och empati” (Juul, Jensen 2003:126). Skolverket (2010) betonar att förskolan 
ska ta till vara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och social handlingsberedskap 
så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs. Mona Wiklander utrycker att ”med det här 
sättet att jobba får alla barn utvecklas utifrån sin nivå och lyckas efter sina egna 
förutsättningar […] att självförtroendet växer är huvudsaken, då kan man komma långt 
(Vestlin red. 2009). 
 
 
3.4 Tidigare forskning 
 
Eftersom teknologins intåg i allmänhet och interaktiva tavlor i synnerhet är ett relativt nytt 
fenomen i dagens skola förstår vi att tidigare forskning inte är särskilt omfattande. De 
beforskade områdena begränsas till mycket snäva ämnes områden. Den forskning vi tagit del 
av är främst riktad mot grundskola i England, Australien och Turkiet och innehåller till stor 
del förmedlingspedagogik.  
 
 
3.4.1 Can the interactive whiteboard support young children´s collaborative communi- 
cation and thinking in classroom science activitetes? 
Kercher m.fl. (2010) menar att tidigare forskning har fokuserat på användande av interaktiva 
tavlor främst i relation till hur lärare och elever interagerar vid tavlan samt hur den kan bidra 
till elevers ökade motivation för lärande. Denna undersökning tittar på hur den interaktiva 
tavlan kan stödja lärandet genom kollektivt tänkande. Analysen tar utgångspunkt i Vygotskijs 
sociokulturella teori där tänkande och lärande sker i interaktion mellan de involverade i ett 
bestämt syfte. Detta perspektiv belyser vikten av det kommunikativa, sociala interagerandet 
och relationen mellan lärare och elev i dess historiska kontext. Lärare för tidiga åldrar ser den 
interaktiva tavlan som ett verktyg för barns lärande i samarbete och kunskapsbildning.  
 
I engelska skolor introducerades interaktiva tavlor utan någon radikal förändring av 
styrdokument, pedagogik, eller klassrummets fysiska förutsättningar. Tavlan i sig, eller en 
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introduktion av den samma, förändrade inte klassrummet och det lärande som där tog form. 
Tvärtom kan brist på insikt i tavlans möjligheter ha haft en förstärkande effekt av 
katederundervisning och traditionell envägs kunskapsöverföring. Det fanns en potentiell 
spänning mellan tavlans faktiska tillgänglighet, styrdokumentens utformande av riktlinjer och 
lärarnas olika metoder för att engagera barnen. De goda resultaten uteblev och det föreslås nu 
utveckling av läroplaner för att stödja ett mer aktivt, dialogiskt tillvägagångssätt för lärande 
och undervisning. Flera faktorer bidrog till både hinder och möjligheter för effektiv 
kommunikation vid lärandet då tavlan brukades. Hinder såsom brist på tid, möjlighet att 
engagera med passande ämnen eller avsaknad av skicklighet i förmågan att samarbeta. Den 
stora tavlan ger möjlighet till publicering av arbeten, tillgänglighet för läraren och de övriga 
eleverna. Ett växande språk utvecklas i en vänskaplig diskurs med positivt och konstruktivt 
utbyte, skriver Lewin (2008). Det bygger på en gemensam förståelse i en sammanhållen 
dialog, bekräftelse och bearbetande av ämnet. Det deliberativa samtalen, rättvist fördelade 
med uttryckta övervägande av alternativa åsikter, är användbart vid initialt delgivande av 
idéer, utvecklande samtal, som här måste ses som produktivt lärande, och konstruktivt, 
kritiskt engagemang av varandras idéer. Dessa utvecklande samtal kan vara mycket lämpliga 
för kollektivt tänkande. De deliberativa samtalen utmynnar i ett kollaborativt lärande vilket 
innebär att elever samarbetar och tillsammans löser problem och konflikter. Barnens 
gruppaktiviteter visade sig vara sociala, kognitiva och/ eller utbildningsmässiga. På det sätt 
som vissa idéer kunde spåras över tid i barnens konversationer, bekräftades att de lyssnat i 
tidigare episoder då de senare diskuterade vidare och utvecklade idéer. Barnens uppenbara 
engagemang utvecklades över tid och inkluderade dialogen, användandet av tavlan med stöd 
av lärare och av klasskamraternas deltagande. Lärarens inflytande över strukturer av 
samtalsreglerna och allas delaktighet gav lika rätt till deltagande. Ett utvecklat tal blev synligt 
och indikerade att talaren har förmåga att samtala med andra konstruktivt om uppkomna 
problem. Författarna menar att den interaktiva tavlan gemensamt kan användas i det 
kollektiva lärandet genom att utforska det som de kallar ”the shared dynamic dialogic space”. 
Basala förutsättningar för att lyckas, vilka måste etableras i klassrummet, inkluderar barnens 
förståelse för vad som ska läras, deras positiva motivation, ansvar för lärandet och varandras 
stöd. Undersökningens tillvägagångssätt belyser behovet av att titta på det komplexa 
sammanhängande systemet av social interaktion, kommunikation och det gemensamma 
lärandet i klassrummet orkestrerat av läraren. 
 
 
3.4.2  Interactive whiteboards and talking books: a new approach to teaching children to 
write? 
I en rapport av Sheena Martin (2007) har det undersökts hur talböcker återgivna via den 
interaktiva tavlan kan vara till hjälp vid barns skrivande. Hon ville identifiera de för- och 
nackdelar teknologin innebär under en helklasslektion i skrivande. Undersökningen hade tre 
syften; att reflektera över hur språket influerades genom att använda sig av professionella 
författare, vilken effekt detta hade på barn i behov av särskilt stöds skrivande samt 
uppförande. Böckernas illustrationer kompletterades med ljud (variationen i röster och dialekt 
sågs som motiverande faktorer) och barnen interagerade med boken genom att taktilt använda 
tavlans skrivverktyg. 
 
I undersökningen sågs inga eller små förändringar i de utåtagerande barnens uppförande vid 
helklasslektionerna vid den interaktiva tavlan. Det synes även som att ju längre ifrån tavlan 
barnen satt placerade desto mer distraherade blev de och bidrog mindre i samtalet. Eleverna i 
undersökningen uttryckte att det sämsta med tavlan var att de var tvungna att lyssna och titta 
så mycket när det i själva verket ville ”göra”. Författaren tyckte sig dock se att en elev med 
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autism blev mer aktiv genom att fråga och ge relevanta svar, vilket hon menar kan relateras 
till den audiovisuella stimulansen. Martin (a.a.) menar att det finns otillräckligt med bevis i 
hennes undersökning för att tillskriva teknologins påverkan av goda resultat och prestation. 
Däremot finns det sammanfattningsvis positiva effekter med användandet av informations och 
kommunikations teknik (IKT) tillsammans med elever där det finns en stark relation mellan 
hur IKT används och uppnådda resultat såsom större delaktighet och ökad kommunikation. 
Författaren menar att den avgörande faktorn i användandet av IKT i utbildningen är lärarnas 
kompetens och deras pedagogiska tillvägagångssätt. ”We need to have a clear idea of what we 
are trying to teach our children before we enlist the help of any technological support. And we 
need to be rigorous in assesing the effectiveness of the technology” (Martin, 2007). 
 
 
3.4.3 Embedding interactive whiteboards in teaching and learning: The process of 
change in pedagogic practise. 
Lewin m.fl (2008) definierar pedagogik som den interaktiva process som pågår mellan 
pedagog och barn i planerad undervisning. Yngre barn med begränsad skrivskicklighet och 
äldre barn med särskilda utbildningsbehov var högst motiverade att demonstrera sina 
kunskaper och färdigheter genom att dra och släppa med hjälp av de möjligheter tavlan 
generade. Störst engagemang visades då det fanns individuellt utrymme eller då gruppen var 
liten. Författarna skriver att pedagoger under ett par år behöver erfara och lära om de kraftigt 
ökade antalet möjligheter som den interaktiva tavlan generar och hur de på bästa sätt kan vara 
ett hjälpmedel för elevers lärande. Först då kan tavlan bli ett naturligt integrerat verktyg i 
undervisningen och det är först då som det sker en uppenbar förändring i den pedagogiska 
praktiken. Det finns i undersökningen för få empiriska bevis som tyder på pedagogisk 
förändring även om tavlan används effektivt för att stödja pedagogisk praxis.  
 
Nya verktyg ger tillfällen att skapa nya typer av aktiviteter men dessa nya aktiviteter skapas 
av användarna genom att de utvecklar färdighet i att använda de nya verktygen. Verktyget i 
sig självt utvecklar inga nya pedagogiska grepp. Författarna tror att utvecklingen av en ny 
social praktik transformeras i varierande grad, beroende på ekonomi, hur användarna lär sig 
att använda verktygen och deras förmåga att föreställa sig nya möjligheter. Inledningsvis, som 
med all ny teknik, utforskar pedagoger möjligheterna att använda de nya verktygen i sin 
existerande praktik. Över tid kommer dock en professionell gemensam praktik utvecklas både 
formellt och informellt. Omfattningen av goda resultat där interaktiva tavlor är ett verktyg i 
undervisningen kan enligt författarna ses utifrån några olika aspekter. Författarna menar sig 
uppleva en förnuftig och deltagande attityd till verktyget. Pedagogerna delade erfarenheter 
och idéer i kafferummet, de hade ständig access till servrar och Internet. Personliga laptops 
eller minnesstickor gav möjligheter att arbeta hemifrån om så önskades och lektioner kunde i 
stunden skapas, förberedda genom olika källor eller webbsidor. Även den tid som elever varit 
verksamma vid tavlan med dess funktioner spelade roll för resultaten.  
 
All undervisning och lärande förutsätter interaktivitet mellan pedagog, elev och lärresurser. 
Då pedagoger utvecklar färdigheter i användandet av interaktiva tavlor skapas nya former av 
interagerande med eleverna, medierade genom tavlan. Lärarna inkluderade eleverna mer och 
samarbetade mer genom ett stödjande lärande. Undersökningen visar dock i den riktningen att 
detta ”delade lärande” antogs mest frekvent i de tidigare åren. Bevis för att tavlan blev mer 
integrerad som ett pedagogiskt lärverktyg observerades genom nya mönster i lärarens 
förhållningssätt. Detta blev synligt antingen genom förbättringar i tidigare pedagogiska 
aktiviteter, vilka kunde utvecklas med hjälp av tavlans funktioner eller genom helt nya 
övningar.  Barnen i undersökningen bekräftade att tavlan var användbar för att få dem att 
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bättre förstå det som förklarades eller diskuterades. Om de tappade fokus kunde de genom att 
titta på tavlan snabbt komma tillbaka till ämnet. Några barn förklarade att det ibland var svårt 
att tydligt höra det läraren sa och förklarade, men då de samtidigt såg idéerna presenterade på 
tavlan i ett annat medium var det lättare att förstå. En lärare menar att hon observerat att barn 
med särskilda behov genom regelbundna övningar, två gånger i veckan, ökat interaktionen 
med assistenter vid tavlan. Efter två år är den interaktiva tavlan en naturlig del av 
verksamheten och lärarna har utvecklat ett antal strategier för att hantera elevernas tillgång till 
tavlan samtidigt som resten av klassen är mentalt engagerade. Författarna tycker sig se att den 
interaktiva tavlan integrerad med pedagogiken blir en förlängning av lärarens själv då hon/han 
uppmuntrar interaktivitet mellan sig själv och eleven och mellan elever.  

 
 
3.4.4  Svårt att använda smartboards. 
Journalisten Elisabeth Ruhde (2010) möter Bodil Sundberg, lärarutbildare vid Örebro 
universitet, i sitt forskningsprojekt där hon undersökt hur interaktiva tavlor eller smartboards 
kan användas pedagogiskt. Projektet pågick i ett flertal skolor i Sunne i Värmland i 1,5 år och 
under denna tid blev det allt mer tydligt hur komplext det är att föra in ny teknik i 
klassrummet. Sundberg och hennes team introducerade tavlorna för pedagogerna och tanken 
var att en didaktisk diskussion om tavlornas möjligheter skulle utvecklas. Trots återbesök på 
skolorna var fjärde månad kom de aldrig fram till den förväntade diskussionen istället rörde 
sig samtalen omkring tekniken. Två grupper av pedagoger uppstod, den ena mer aktiv vilket 
gjorde att de snabbare kom igång än den mindre aktiva. Vid projektets slut var det bara 20% 
av lärarna som använde smartboarden kontinuerligt, 27% använde den aldrig och 53% 
använde den någon gång. Slutsatsen av projektet är att det behövs mycket fördjupad 
fortbildning kring hur man använder ny teknik som Smartboards. En risk är annars att dyr 
utrustning bara blir stående. För att smartboarden skall bli ett lyckat verktyg i pedagogisk 
vardag krävs det även en process där teknik och pedagogik utvecklas tillsammans. För att 
lärarna ska våga utveckla tekniken pedagogiskt måste även it-stödet fungera. Sundberg tror på 
så kallade learning studies som en användbar metod. I dessa videofilmas lektioner och lärarna 
kan sedan analysera lektionerna och dra slutsatser för sitt eget arbete. 
 
 
3.4.5 Board´s IQ: What makes a board smart? 
Somyurek m.fl. (2009) menar att det ekonomiska belopp som det turkiska utbildnings-
systemet har investerat i interaktiva tavlor de senaste åren är slående. Investeringen är en del i 
planen att integrera informations- och kommunikations teknologi med målet att öka kvaliteten 
i den turkiska skolundervisningen. Syftet i denna studie var att göra en bedömning av problem 
som hindrar en effektiv användning av interaktiva tavlor i klassrummen jämfört med tidigare 
insatser. Enligt tidigare forskning i olika länder, kräver ny teknik i undervisningssystemen, 
organisatoriska förändringar inom vilka ledarskap omfattas, förändrade metoder, socialt 
inflytande, intellektuella och psykologiska utmaningar samt belöningssystem om satsningen 
ska lyckas. Den påvisar att en lyckad IKT satsning kräver kopplingar mellan olika 
komponenter, mellan inköp av hårdvara och utbildning i praktiskt användande för rektorer 
och pedagoger, integration i läroplanen, ekonomiskt stöd för underhåll, tekniskt och 
pedagogiskt stöd och adekvata digitala undervisningsmaterial. Författarna menar att brist på 
något av ovanstående kan äventyra hela projektet och den ekonomiska satsningen anses helt 
bortkastad. ”Investing in hardware alone does not guarantee effective and efficient use of ICT 
in classrooms” (a.a. 2009:369). Potentiella fördelar med den interaktiva tavlan kan observeras 
såsom flexibilitet, mångsidighet, tillgång till multimedia, verkningsgrad, interaktivitet, 
delaktighet, samarbete, utbyta av idéer, motivation, omedelbar access till elektroniska källor 
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och möjligheten att spara arbeten digitalt. Med dessa fördelar tillgodosedda kan den 
interaktiva tavlan vara ett kraftfullt tekniskt hjälpmedel för lärare att förändra traditionella 
klassrumsmiljöer till elevcentrerade samarbetsmiljöer, menar författarna. Studiens resultat får 
dock ett annat resultat. Distributionen och användandet av IKT- hårdvara i turkiska skolor är 
för närvarande ineffektiv och rådande orsaker ses vara brist på programvara för utbildning, 
ineffektiv utbildning för pedagoger och skolledare, brist på teknisk och pedagogisk support 
och underhåll samt bristande planering för IKT- användande i skolor. Pedagogerna bekräftade 
ändå i intervjuerna att de trodde på värdet av IKT i utbildningen, både de interaktiva tavlorna 
som kraftfulla verktyg för att skapa samlärande miljöer och möjlighet att använda multimedia 
i undervisningen. Det pedagogerna sade sig ha behov av var tid för praktisk färdighetsträning 
och mer kunskap om hur tekniken kan användas tillsammans med andra källor. Författarna 
menar att det finns fem stadier av teknisk anpassning – bekantskap, nyttjande, integration, 
omorientering och utveckling. Denna process tar tid och kräver möjlighet för pedagoger att 
utveckla sin profession i interaktion med det nya verktyget. Önskvärt vore att skolor ej 
investerar i dessa verktyg innan de givit pedagogerna förutsättningar att garanterat kunna 
nyttja de tekniska möjligheter tavlan genererar den pedagogiska verksamheten. Det har i 
media varit mycket omskrivet då skolor satsat på ny teknik. Mindre uppmärksammat har 
utveckling av digitala läromedel som anpassas till läroplan och styrdokument varit. Noggrann 
planering bör föregå den nya teknik de interaktiva tavlorna erbjuder pedagogiken. Denna 
planering bör framställas av skoladministrationen och innehålla aspekter såsom utmaningar 
för pedagoger att anta vid tavlan, schemalagda installationer av tavlor i klassrum samt 
möjlighet att dela pedagogiskt material online. Då självklara behov ej tas i beaktande är det 
sannolikt att IKT- investeringarna i utbildningen inte når upp till förväntningarna. 
 
3.4.6  Små förskolebarns berättande med stöd av den interaktiva tavlan.  
I sin forskning försöker Hvit (2010) synliggöra hur viktigt det är att se de yngsta barnen som 
berättare och tro att de har saker att säga. Samtidigt försöker hon att undanröja traditionella 
idéer vad gäller mötet mellan de yngsta barnen och digital teknik i förskolan. Hvit (2010) 
menar att små barn får tidigt erfarenhet av digitala medier. Dessa kan vara producerade för 
dem i form av populärkultur eller leksaker. De möter även digitala medier riktade till äldre 
barn eller vuxna, exempelvis mobiltelefoner. Många barn har därför redan med sig en 
erfarenhetsryggsäck som har betydelse i deras möte med olika interaktiva medier när de börjar 
i förskolan. Dessa erfarenheter tas inte alltid tillvara i förskolan och Hvit (2010) anser det av 
betydelse att belysa förhållandet mellan hur vuxna tänker om digitala medier och barnens 
naturliga hållning till dessa. En orsak till att barnen vanligtvis inte möter digitala medier i 
förskolan är att pedagoger har en inställning som speglar tanken om att barnen skall göra 
annat i förskolan än att bli stillasittande och passiva framför datorn. Många förskolor har inte 
heller speciellt mycket digital utrustning att tillgå. 
 
Hvit (2010) har studerat en förskola som använder digitala medier på flera olika sätt och 
nivåer. Hon ser barnens kreativitet och egna experimenterande i ett vidgat språkligt perspektiv 
där olika uttryckssätt står i dialogiskt förhållande till varandra, vilket författaren förklarar, är 
viktigt för barns meningsskapande och språkliga erövringar. I sin observation ser Hvit (2010) 
hur två flickor (4 år) dansar framför en interaktiv tavla samtidigt som de för armen runt på 
tavlan och på så vis målar olika streck. Barnen använder sig av flera olika uttryck samtidigt, 
de samtalar om utrymme samtidigt som de talar om det skapade motivet. Barnen 
kommunicerar med ett vidgat språkligt uttryck där olika språk berikar varandra. I en annan 
observation följer Hvit (2010) några barn i tvåårsåldern som själva fotar sina olika intryck 
runt en bäck. Väl tillbaka på förskolan läggs fotona som barnen tagit med digitalkameran in 
på den interaktiva tavlan och på så vis ges barnen möjlighet att reflektera och samtala om 
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besöket vid flera tillfällen. När barnen får se sina foton förstorade på väggen upprepar de även 
rörelserna som de gjort tidigare vid tillfället vid bäcken, lägger sig på mage och rör vid 
varandras händer. Ytterligare en möjlighet för barnen att uttrycka sina tankar sker genom att 
öppna bilderna i ett ritprogram. I bilderna skapas nu spår och mönster, barnen använder tavlan 
och tekniken för att göra nya representationer. I dessa situationer är kropparna i ett berättande 
och det är med kropparna som vi uppfattar omvärlden. Dessa observationer motsäger de 
farhågor många lärare upplever, att datoranvändande skapar en risk för att barn blir passiva. 
 
 
3.4.7 Interactive Whiteboards: interactive or just whiteboards?  
Northcote m.fl. (2010) fokuserar i sin undersökning på tre huvudsyften vilka är att (1) 
undersöka på vilka sätt interaktiva whiteboards används i grundskolan, (2) för att dela med sig 
av idéer samt expertis av användningen av IWBs och (3) dokumentera lärares aktuella 
användning av IWBs. De finner att lite forskning gjorts med fokus på elevernas potential att 
öka sin förmåga att vara interaktiva och undersökande med hjälp av tavlan, tvärtom har fokus 
legat på lärarens interaktion med tavlan. Trots den minimala forskning som gjorts på barns 
användande av IWBs är just, ironiskt nog, den allmänna uppfattningen att fördelen med IWBs 
i undervisningen är elevens möjlighet till interaktivitet, kommunikation och kollaboration. 
Forskarna nämner tidigare undersökningar (bl.a. Kershnere och Staarman 2010) vilka 
föreslagit IWB som en ”ställföreträdande lärarroll” och ett behjälpligt verktyg i skapandet av 
kollaborerande lärotillfällen istället för läraren som ensam ägare av tavlan. 
 
I sin undersökning framhåller forskarna att deltagarnas kommentarer var fokuserade på 
elevernas användande av tavlan. Verktyget kan användas i olika riktningar efter lärares och 
elevers behov. Det framkom att IWB är ett utmärkt verktyg för lärande när användandet 
sträcker sig bakom lärarkontrollerade demonstrationer. Forskarlaget framhåller att fokus på 
teknologin bör ligga på vad lärare och elever behöver för sin undervisning, det finns en fara i 
att introduktionen av verktyget resulterar i en alltför teknikcentrerad kunskap. IWBs kan 
användas för olika typer av interaktion – teknisk, fysisk och begreppsmässig interaktivitet. 
Man tar också upp interaktiviteten mellan lärare, elev och läroverktyg. Många deltagare i 
undersökningen nämner den interaktiva tavlans betydelse för elevernas engagemang i sitt eget 
lärande och tavlan som utgångspunkt för interaktion med andra elever och med andra 
hjälpmedel. Eleverna talar mer med varandra och delar kunskap med varandra. Barn deltar i 
grupp framför tavlan för att lösa ett problem, de samlar information och delger varandra flera 
möjligheter till hjälpmedel. IWBs uppmuntrar elever att bidra med kunskap och involvera 
dem i ämnet. Lärare menar att barnen är mer engagerade i lektionerna, aktiva och villiga att 
delta. Istället för att bara lita till det läraren förmedlar bidrar eleverna med egna förslag.  
 
Den här studien kom sammanfattningsvis fram till att IWBs är ett värdefullt elevcentrerat 
verktyg. Precis som liknande studier framhåller den här studien uppenbarliga skäl för 
interaktiva tavlor som föremål för noggranna undersökningar och granskning av dess 
ändamål. Studien föreslår en ökad medvetenhet av IWBs fulla potential för interaktivt 
lärande. Tavlan har stort inflytande på elevernas motivation och den effekt det har på deras 
lärande och vilja att undersöka olika media. Interaktiviteten beskrivs i undersökningen som 
förenandet av olika elevers tankar, hjälpmedel och idéer.  
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3.5 Sammanfattning av teoretiskt ramverk och tidigare forskning 
Jean Piaget (1976) studerade hur människan vinner kunskap, det vill säga lär sig anpassa sig 
till och aktivt påverka sin miljö. Han ser barnet som kognitiv, det vill säga som en 
förnuftsmässigt reflekterande människa. Piagets teori ses som konstruktivistisk och centralt i 
hans tankar är att ”människan bygger upp sin förståelse av omvärlden genom att konkret 
handskas med den och finna ut relationerna mellan företeelser” Ur pedagogisk synpunkt leder 
detta till att man måste lägga tonvikten på barns spontana handlingar, utgå från dem och låta 
barnet återupptäcka och rekonstruera sina erfarenheter som ska läras in. Lev S Vygotskij 
(2001) företräder den sociokulturella teorin. Denna teori belyser det nära sambandet mellan 
det sociala, historiska och kulturella sammanhanget och därför inte kan ses isolerat. Den 
sociokulturella teorin innebär samspel och samarbete mellan människor, lärandet sker i 
interaktion mellan individer och det sociala samspelet är oerhört viktigt för den mentala 
utvecklingen där språket har stor betydelse. Den utvecklingspedagogiska teorin med 
Pramling, Samuelsson (2003) som dess främsta företrädare menar att det hos pedagogen krävs 
förmåga att se barn i hela sitt sammanhang och utmana dem i såväl rutin- som i planerade 
situationer. Barns tankar och resonemang speglar deras erfarenhet och kunskapsnivå, vilka är 
utgångspunkt för innehållet i verksamheten. Variationen av varandras olika sätt att resonera 
och förstå utvecklar barnets färdigheter och dess eget kunnande så att förståelsen av innehållet 
fördjupas.  
 
Kercher m.fl. (2010) såg i sin forskningsrapport att det fanns en potentiell spänning mellan 
tavlans faktiska tillgänglighet, styrdokumentens utformande av riktlinjer och lärarnas olika 
metoder för att engagera barnen. För ett gott resultat föreslås utveckling av läroplaner för att 
stödja ett mer aktivt, dialogiskt tillvägagångssätt för lärande och undervisning. Liknande 
resultat återfinns i flera rapporter. Flertalet författare ser i sina undersökningar behov att 
pedagoger under ett par år behöver erfara och lära om de möjligheter som den interaktiva 
tavlan generar barns lärande. Först då menar Lewin (2008), kan tavlan bli ett naturligt 
integrerat verktyg i undervisningen och det är först då som det sker en uppenbar förändring av 
den pedagogiska praktiken. Den avgörande faktorn för ett gott pedagogiskt resultat i 
användandet av IKT, menar Martin (2007), är lärarnas kompetens och deras pedagogiska 
tillvägagångssätt. Hvit (2010) gör observationer som motsäger de farhågor många lärare 
upplever, att datoranvändande skapar en risk för barns passivitet. Hvit menar att barnens 
kreativitet och experimenterande kan ses i ett vidgat språkligt perspektiv där olika uttryckssätt 
står i dialogiskt förhållande till varandra, vilket författaren förklarar, är viktigt för barns 
meningsskapande och språkliga erövringar. 
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4 Metod  
 
Studiens teoretiska utgångspunkt är en interaktionistisk syn på lärande och utveckling där vi 
uppfattar lärandet som en process i ständig förändring. I vår undersökning intar vi ett 
konstruktionistiskt perspektiv. En konstruktionistisk diskursanalys beskrivs av Bryman (2011) 
som att sociala egenskaper är resultatet av ett samspel mellan individer och inte av företeelser 
som finns ”där ute” och som är åtskiljda från dem som är inbegripna i konstruktionen av dem. 
I enlighet med Vygotskijs tankar har det sociokulturella sammanhanget stor betydelse för 
barns kognitiva och språkliga utveckling Det är det sociala samspelet med andra människor 
som skapar möjligheter för barn att lära och utvecklas (2001). Till skillnad från kvantitativ 
forskningsteori som betonar kvantifiering när det gäller insamling och analys av data utgår vi i vår 
undersökning från den kvalitativa forskningsteorin som vanligtvis lägger vikt vid ord (Bryman 
2011). Inom den kvalitativa forskningen ställs framförallt trovärdighet, överförbarhet, 
pålitlighet och konfirmering som kriterier för undersökningens tillförlitlighet och vilken 
relevans empirin har för resultatet. I huvudsak betonar den kvalitativa forskningsteorin ett 
induktivt synsätt på relationen, det vill säga att man utifrån ett antal händelser inducerar en 
sannolik slutsats mellan teori och forskning där forskaren försöker skapa en förståelse utifrån 
hur undersökningspersonerna upplever en situation (Bryman 2011). 
  
 
4.1 Metodval  
 
Vi hade för avsikt att se på tavlans pedagogiska möjligheter för både barn och pedagoger. Vi 
använde oss därför av två urvalsnivåer för att få en så bred förståelse som möjligt av de 
upptäckter vi gjorde. De två tillvägagångssätt för datainsamling vi använt oss av i vår 
undersökning är deltagande observationer av barns aktivitet vid den interaktiva tavlan samt 
kvalitativa intervjuer av pedagogers upplevelse av möjligheter och förutsättningar att bruka 
tavlan som ett pedagogiskt digitalt lärverktyg. En deltagande observation karaktäriseras enligt 
Bryman (2011) av att observatören engagerar sig i en grupp under en förhållandevis lång tid, 
iakttar gruppens beteende, lyssnar på vad som sägs i samtal både mellan individerna själva 
och fältarbetaren. Syftet med att observera barn i aktion var att få en bild av de samspel och 
samtal som uppstod samt vilka aktiviteter barn valde och hur de löste problem.  
 
Bryman (2011) beskriver kvalitativa intervjuer som ett mindre strukturerat tillvägagångssätt 
med intresset riktat mot den intervjuades ståndpunkter. Denna intervjuform tenderar att vara 
flexibel då det är önskvärt att intervjun rör sig i olika riktningar för att få kunskap om vad 
intervjupersonen upplever relevant och riktigt. För att hålla en röd tråd genom intervjun hade 
vi till vår hjälp en intervjuguide med åtta förberedda frågor, vilka var utformade utifrån 
pedagogernas motivering till ansökan att delta i pilotprojektet (bilaga1). Bryman (2011) 
beskriver detta som semistrukturerad intervju, då forskaren har en lista över förhållandevis 
specifika teman som ska beröras, men intervjupersonerna har stor frihet att utforma svaren på 
sitt eget sätt och frågorna behöver inte komma i ordning. Då intervjuerna med pedagogerna  
till formen var semistrukturerade kunde samtalen anpassas efter varje informant. I de löpande 
samtalen vävdes många följdfrågor naturligt in och många av pedagogernas erfarenheter och 
reflektioner blev till svar som inte krävde några frågor. Bryman (2011) menar att det ”ofta 
finns ett stort mått av spontanitet i respondenternas svar och det är möjligt att de förmedlar 
intressanta svar som inte täcks av de fasta svarsalternativ som utformats i förväg”. 
Intervjuerna avslutades med en kontroll av de förberedda frågorna så att ingen hade förbisetts.  
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4.2 Urval 
 
Vår undersöknings informanter är valda utifrån ett målinriktat urval. Enligt Bryman (2011) är 
målet med ett målstyrt urval att välja ut deltagare på ett strategiskt sätt så att de samplade 
personerna är relevanta för de forskningsfrågor som formulerats. Ansvariga för pilotprojektet 
i kommunen hade för avsikt att ta reda hur interaktiva tavlor utvecklar och berikar förskolan 
och hur det påverkar lärandet. Detta var alltså inte den stora IKT-satsningen utan 
beslutsunderlag för framtida pedagogiska informations- och kommunikationsteknologiska 
satsningar och investeringar. Genom att söka sig till projektet och motivera sitt intresse fick 
alla förskolor i kommunen möjlighet att delta i piloten. De utvalda förskolorna antogs, 
förutom en beskrivning/argumentation om varför piloten skulle genomföras på just denna 
enhet, genom följande urvalskriterier 

• Befintlig IKT-kompetens 
• Vana vid lärgruppsarbete 
• Mogen och förändringsbar organisation 
• Drivande ledare – öppna för lärande 
• Det mångkulturella perspektivet 
• Geografisk spridning 

De sex förskolor med kulturell och geografisk spridning, som valdes ut av kommunens 
utvecklingsledare, är underlag i vår undersökning och består av barngrupper i storleken 20-25  
barn i åldrarna ett till sex år. Våra informanter är förskollärare och har på respektive förskola 
ett övergripande IKT- ansvar och står som ansvariga för pilotprojektet de är delaktiga i. 
 
 
4.3 Genomförande 
 
Genom kommunens utvecklingsenhet fick vi namnen på de informanter vi sedan tog kontakt 
med via mail. Vi presenterade oss och att vi i studiesyfte önskade få följa pilotprojektet under 
två terminer och därefter presenterade vi våra frågeställningar. Vi föreslog tider för intervju 
samt observation och bifogade ett dokument om vårt etiska ställningstagande, vilket vi 
önskade ha undertecknat av förskolechef innan undersökningens början. Samtliga 
respondenter, sex förskolegrupper, ställde sig positiva till vår undersökning och godkände sitt 
deltagande. Vid två tillfällen har observationer och intervjuer genomförts. Det första tillfället 
då de interaktiva tavlorna just hade blivit monterade på förskolorna (hösten 2010), det andra 
då tavlorna varit i bruk sex - åtta månader (våren 2011). Under observationerna gjordes 
anteckningar där vi fokuserade på barnens samspel och samtal, vilka aktiviteter barn valde 
samt hur de löste problem. Vid observationstillfällena förhöll vi oss passiva men deltog i ord 
och handling då barnen bjöd in oss att delta. En del informanter (pedagoger) intervjuades 
enskilt och i en del intervjuer deltog hela arbetslaget eller en del av arbetslaget. Intervjuerna 
tog ca 30 minuter. Vår utgångspunkt var att göra jämförelser mellan det vi såg vid 
observationerna och det pedagogerna uttryckte vid de två olika tillfällena. Vid första 
intervjutillfället ställde vi åtta frågor och vid andra intervjutillfället ställde vi sex frågor. Fråga 
ett och åtta ströks vid det andra tillfället för att de inte längre var relevanta.   
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4.4 Bearbetning och analys 
 
Observationer samt resultat av intervjuer renskrevs omgående efter observationstillfällena då 
vi ansåg det av vikt att ha våra visuella intryck så närvarande som möjligt. Vid varje 
intervju/observations omgång har vi noggrant tittat på varje enskild åsikt/handling. Därefter 
jämfördes tankar, åsikter och handlingsmönster och i detta gedigna material av intervjuer och 
observationer framträdde likheter som vi kategoriserade i rubriker: 

• Pedagogernas förhållningssätt 
• Barns uttryck 
• Praktiska förutsättningar för lärande 
• Tavlans användningsområden 

 
Vid det andra intervju- och observationstillfället gick vi tillväga på samma sätt för att därefter 
jämföra materialet över tid.  
 
 
4.5 Validitet och reliabilitet   
 
Bryman (2011) låter förstå att det är vanligt bland kvantitativa forskare att kritisera kvalitativa 
undersökningar för att de är alltför impressionistiska (söker följa känslans skiftningar) och 
subjektiva. Med detta menar de bland annat att kvalitativa resultat ofta bygger på forskarnas 
personliga uppfattningar om vad som är betydelsefullt. Med denna kunskap har vi å det 
yttersta ansträngt oss att hålla en så objektiv bild av det vi sett och hört som möjligt. Trots 
detta är vår tolkning naturligtvis subjektiv då vi inte helt kan bortse från egna erfarenheter och 
nuvarande förståelse. En individs sätt att förstå och tolka en text, en utsaga eller en situation 
utgår alltid ifrån de egna erfarenheterna som historisk och kulturell varelse (Ödman, 2001). 
 
Enligt Bryman (2011) är validitet ett mått på om studien mäter det vi frågar efter, en bedömning 
om undersökningens innehåll hänger ihop eller inte. Validiteten påverkas av de frågor vi valt att 
ställa, hur vi ställt dem och hur vi gjort våra observationer. Vi har strävat efter att validiteten i 
undersökningen skall hålla god kvalitet genom att ha ett stort underlag av intervjuer och 
observationer gjorda under två perioder med ungefär ett halvårs mellanrum. Intervjuerna har skett 
utifrån förutbestämda frågor men har ändå gett informanten stort utrymme att svara fritt utifrån 
samtalsform. För att uppnå validitet vid kvalitativ forskning, skriver Bryman (2011), behöver 
forskarna även gå in i tidigare forskares sociala roll i liknande undersökningar för att kunna 
jämföra tidigare forsknings resultat. Först då kan vi bli medvetna om vår egen förförståelse 
och våra fördomar och kan på så sätt förhålla oss till analysen av ett empiriskt material. 
Därför har vi tagit del av ett antal olika forsknings rapporter med interaktiva tavlor och 
pedagogik i fokus.  
 
Reliabiliteten, skriver Bryman (2011), anger hur pålitligt resultatet i vår undersökning är, 
studiens överensstämmelse och följdriktning. Reliabiliteten rör frågan om resultaten av vår 
undersökning blir desamma om studien genomförs på nytt. Reliabiliteten påverkas av om 
intervjuer och observationer var bra mätverktyg för den här undersökningen. Observationer 
kan påverkas av bl. a. sammanhang och dagsform, om observatörerna uppfattar det de ser på 
samma vis, missuppfattningar o.s.v. Tillsammans har vi tolkat och gemensamt kommit 
överens om det vi sett och hört för att uppnå en så hög reliabilitet som möjligt. Två olika 
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mätverktyg i olika tidsperioder anser vi ger ökad kvalitet i studien. Vi har haft hög prioritet på 
objektivitet och att inte låta våra egna värderingar påverka resultatet då svaren bearbetades.  
 
 
4.6 Etiskt ställningstagande 
 
I undersökningen har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002), 
vilka har som syfte att skydda informationslämnande deltagare mot obefogad inblick. Varje 
forskare är skyldig att göra forskningsetiska överväganden vilket i praktiken innebär att 
aktivt skydda sina informanter från negativa påföljder av deras deltagande i forsknings- 
undersökningen. Varje informant har delgivits de fyra huvudkrav som ska uppfyllas i en 
intervjustudie, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjande-
kravet, för att garantera ett etiskt korrekt agerande. Med hänsyn till informationskravet 
meddelades informanterna studiens utgångspunkter och tänkta syfte, de upplystes om att 
deltagandet var frivilligt och att de var deras rätt att när som helst avbryta medverkan. Genom 
pedagogerna gav föräldrarna muntlig tillåtelse till barnens deltagande i undersökningen. Vid 
varje observationstillfälle frågade vi barnen om vi fick ta del av deras arbete vid tavlan. 
Konfidentialitetskravet innebär att vi tagit hänsyn till och varsamt hanterat informanternas 
personuppgifter genom att hålla dessa och deras arbetsplatser anonyma. I enlighet med 
nyttjandekravet kommer observationer och intervjuer endast användas till denna studie och 
inte lämnas ut till obehöriga. Information gällande de fyra etiska huvudprinciperna delgavs 
informanterna samt förskolechefer i ett missivbrev (bilaga 3), i samband med observationer 
och intervjuer. Samtliga tillfrågade informanter samtyckte till medverkan.  
 
4.7 Metodkritik 
 
Undersökningens reliabilitet (tillförlitlighet) kan ifrågasättas då resultaten med andra 
respondenter eller uppföljande observationer troligtvis ger andra och nya resultat. Det finns 
även en risk för att missuppfattningar uppstår när man överför talspråk till skriftspråk 
eftersom man går miste om nyanser i språket och det finns svårigheter att skriftligt uttrycka 
fysiska och känslomässiga uttryck som barnen uppvisat. Emellertid stöds detta resultat på 
flera områden av andra undersökningar både in och utrikes. En negativ faktor i vår studie kan 
eventuellt vara att vi inte testade våra intervjufrågor för att se om de i praktiken fungerade för 
att få svar på våra frågeställningar.  
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5 Resultat och analys 
 
Sammanlagt tolv intervjuer och tolv observationer har genomförts under en tidsperiod på åtta 
månader. Av de sex förskolegrupperna hade tre grupper Smartboarden i gemensamhets-
utrymmen och tre grupper hade tavlan placerad på avdelningen. De pedagoger som ingick i 
projektet har alla dokumenterad datakunskap och erkänt intresse av att arbeta med 
Smartboard. Vår ingång var att intervjua ansvarig pedagog men vid flera tillfällen deltog flera 
pedagoger eller hela arbetslaget vilket utvecklade och gav en flerstämmighet i samtalet. 
Verktyget var nytt och spännande för pedagogerna och de delgav oss sina nya erfarenheter. Vi 
upplevde även att våra intervjufrågor, i vissa fall, väckte nya tankar att arbeta vidare med för 
deltagarna. Vi upplevde en fördel i att alla pedagoger valde att delta i pilotprojektet, då vi inte 
mötte några hinder med att få komma ut till enheterna, vi kände oss välkomna. De vuxnas 
positiva bemötande av oss speglades i barnens välkomnade. De mötte oss med nyfikenhet, de 
ville visa oss sina arbeten och hur de gick tillväga rent praktiskt. Barnen vi mött har varit i 
åldrarna 1- 6 år. Vid vissa observationstillfällen har 1-2 barn varit delaktiga och ibland en 
större grupp, upp till tolv barn. 
 
 
5.1 Analysförfarande 
 
Resultatet för denna undersökning har sin grund i de material som samlats in i vår 
undersökning vilket har analyserats genom ett sociokulturellt perspektiv, där vi ser 
omgivningen som avgörande för individens utveckling och prestation. I vårt försök att förstå 
och tolka de intervjuer och observationer som har gjorts i studien använde vi oss av en 
hermeneutisk tolkningsansats i vilken det är viktigt att beakta både delarna och helheten i 
undersökningen. Den kvalitativa forskningen har en kunskapsteoretisk ståndpunkt, som 
vanligtvis beskrivs som tolkningsinriktad, vilket innebär att förståelsen av den sociala 
verkligheten i en viss miljö tolkas av betraktaren. Inom denna forskningsansats, skriver 
Bryman (2011), läggs vikten vid hur individerna uppfattar och tolkar sin sociala verklighet 
och rymmer en bild av den sociala verkligheten som en ständigt föränderlig egenskap som hör 
till individernas skapande och konstruerande förmåga. Bryman (2011) skriver att detta 
uttryckligen bygger på två centrala teser i en kvalitativ forskningsstrategi: en betoning av 
författarnas synvinkel och en sensitivitet för kontexten. Med en hermeneutisk tolkningsansats 
söker man inga sanningar utan försöker presentera fruktbara sätt att förstå en företeelse. 
Hermeneutiken (tolkningsläran) menar att det finns en mångfald i sätt att förstå det som synes 
ske. Genom att tolka hur det talade språket används som ett verktyg för kollektivt tänkande 
och handlande i sammanhanget avsåg vi att få svar på våra forskningsfrågor. Vår avsikt var 
att undersöka om och hur interaktiva tavlor kan vara ett verktyg som stöd för barns utveckling 
och lärande. Det visade sig att svaret på den frågan var nära knutet till de förutsättningar 
enheterna/pedagogerna har att undervisa och vilket stöd projekt- och skolledning ger 
pedagogerna. Vid genomgången av den första delen av vår undersökning, hösten 2010, gick 
vi grundligt igenom både observationer och intervjuer flera gånger för att hitta gemensamma 
nämnare i barnens agerande samt pedagogernas uttalande, som kunde härleda oss till svar på 
våra forskningsfrågor. Bryman (2011) kallar denna kvalitativa analys av data för kodning och 
menar att denna med fördel ska påbörjas så tidigt som möjligt i undersökningen då detta kan 
öka förståelsen för data och bidra till det teoretiska urvalet. Datans gemensamma 
beröringspunkter bröt vi ner i färre och färre fragment och formade slutligen följande 
huvudrubriker: pedagogernas förhållningssätt, barns uttryck, praktiska förutsättningar för 
lärande och tavlans användningsområden. Vid genomgången av den andra delen av vår 
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undersökning fokuserade vi särskilt på våra tidigare satta rubriker för att på så vis ”få syn” på 
om det skett en förändring sedan första tillfället och i så fall vilken. 
 
 
5.2  Resultat och analys av intervjuer och observationer  
 
Vid första intervjutillfället förstod vi att det finns många olika sätt att introducera tavlan i 
barngrupperna. Beroende på tavlans placering och pedagogens avsikter introducerades den i 
stor grupp eller mindre. Pedagogerna berättade: ”Vi introducerade den för två tre barn åt 
gången därefter fick de ett smartboardkörkort, vilket de nu använder vid turordning”. När 
man vill arbeta vid tavlan lägger man sitt kort på tur och på så vis kan man gå och leka medan 
man väntar utan att någon går före i kön. ”På en samling berättade vi om tavlan och hur vi 
skall använda den. Vi talade om att barnen skulle tvätta händerna innan de använder 
Smartboarden. Vi prövade också att skriva på tangentbordet och tränade handteknik”. ”Vi 
gick med hela gruppen till lekhallen, de som var intresserade fick pröva. Några vill iaktta en 
längre tid innan de ger sig på tavlan”. I detta tidiga skede av projektet fanns ett missnöje hos 
de pedagoger som inte hade tavlan inne på sin avdelning. De saknade möjligheten att låta 
barnen självständigt utforska alla olika verktyg i den dagliga verksamheten. Då tavlan befann 
sig i ett gemensamhetsutrymme på enheten krävdes att en pedagog följde barnen till tavlan 
och var med, vilket minskade den faktiska tiden barnen kunde tillbringa vid tavlan. För de 
barn som hade ”längre startsträcka”, som ville iaktta en lite längre tid innan de ville utforska 
och pröva tavlan, menade pedagogerna att det var negativt med en centralt placerad tavla. Vid 
observationen såg vi rummets betydelse för hur aktiviteten prioriteras när en förskola vid vårt 
andra besök hade ändrat om i sitt gemensamhetsutrymme där tavlan var placerad. Bakom 
tavlan fanns nu en stor hörnsoffa med mycket sittplatser för iakttagande barn. Framför den låg 
en matta, någon pall var utplacerad här och där. Det uppstod en känsla av ett rum i rummet 
och detta skapade en allt större ro än vid vårt första besök. Fler barn kunde då delta aktivt 
eller passivt i aktiviteten omkring Smartboarden. Martin (2007) belyser i sin forskning vikten 
av tavlans strategiska placering i rummet. En central placering ökar delaktighet för alla barn. 
 
 
5.2.1 Pedagogernas förhållningssätt 
Pedagogerna gav vid första tillfället uttryck för olika förhållningssätt i sina exempel på 
användandet. Några ville ha mer kontroll och genomföra mer styrda aktiviteter. På några 
enheter observerade vi aktiviteter som styrdes vid tavlan av de vuxna. Samlingen leddes av 
pedagogen som undervisade barnen och bestämmer när och vad barnen fick göra. Barnen fick 
själva använda tavlan när de frågade pedagogen som ändå ansåg sig behöva vara med. Andra 
släppte barnen fria att självständigt eller i mindre grupper upptäcka och undersöka. Vi såg att 
pedagogerna var intresserade och delaktiga, de samspelade med barnen och var bekräftande 
och uppmuntrande. De handledde barnen på ett vant, mjukt och lekfullt sätt. Det var tydligt att 
det var barnens smartboard, de hade fri tillgång till tavlan och pedagogerna hjälpte barnen när 
de så önskade. Några pedagoger menade att barn lär förutsättningslöst och att de vuxna följer 
barnen. ”Barnen skall agera och vi vuxna skall vara ett stöd, de skall pröva sig fram och det 
är en vinst i att arbetet syns på storbild”. Barnen hjälper varandra att lösa problem, menar 
pedagogerna. Andra menar att barn och pedagoger lär tillsammans genom att pröva och testa 
sig fram eller att det uppstår ett samarbete mellan barnen och att de imiterar och prövar samt 
använder sig av flera sinnen. Detta stöds av Piagets (1976) konstruktivistiska teori. Vi såg att 
pedagoger deltog aktivt i barnens undersökande. De hjälpte barnen att lösa problem som de 
stod inför på ett problematiserande sätt. ”Hur ska vi måla vit färg på vitt papper?” De 
reflekterade tillsammans med barnen och utmanade dem att tänka och handla: ”Kommer du 
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ihåg hur man gör om du vill ha en till? Pröva!”  Enligt Svensson (2009) ansåg Piaget att 
barnen måste få möjligheter att aktivt utforska sin omvärld, återuppleva och härma i sina 
lekar. Barnen lär sig, enligt pedagogerna, på olika sätt. En del barn lär av varandra när de är 
aktiva och imiterar, de större barnen hjälper de yngre och ibland behöver de vuxenstöd. ”De 
lär med hela kroppen och använder fingrarna till att få fram bilder”, sade en pedagog. Våra 
observationer visade barn som arbetade vid tavlan med hjälp av hela sin kropp. Farhågor som 
många pedagoger och föräldrar upplever, att datoranvändande skapar en risk för barns 
passivitet, såg Hvit (2010) i sina observationer vara ogrundade. Pedagogerna menar att barnen 
lär sig efter att de prövat en gång och det sitter kvar i deras minne. I observationen såg vi att 
barnen visade nyfikenhet och lite spänning framför tavlan. Intresset var stort och barnen 
tyckte det var nytt och spännande. ”Jag har inte en så´n hemma”! utbrast en flicka när vi 
frågde varför de gillar att arbeta med smartboarden. Barnen var försiktiga, nästan lite blyga 
till en början, men blev snart morskare. De kommunicerade och reflekterade över det de 
gjorde tillsammans med kamrater och pedagoger. De prövade, misslyckades och prövade 
igen. Många, men inte alla, visade på social kompetens, de accepterade turtagning och visade 
empati. De är intresserade av varandras aktivitet. Barnen ville mycket, tog initiativ och att 
kollektivt lärande sker oavsett ålder och kön var tydligt. En del barn hade svårt att vänta på 
sin tur och svårt att förstå att endast en åt gången kunde vara aktiv och använda tavlans 
verktyg. De större barnen gick in för uppgiften och var mycket kreativa, de bjöd in till 
samarbete och dialog och lyssnade till instruktioner. ”Vygotskij betonar vikten av att barnet 
deltar i kulturellt betingade verksamheter under ledning av en mognare och mer kunnig 
person som hjälper barnet att öka tankeförmågan i sociala sammanhang” (Svensson 2009: 33-
34). Vi såg att de små kom i skymundan och tröttnade, de lämnade salen efter en stund. Där 
inte tavlan finns i den omedelbara närheten frågade barnen efter tavlan, många var sugna på 
att rita och de ville testa färger och verktyg.  En pedagog berättade att de sätter på tavlan 
direkt på morgonen och till frukost visade tavlan en skärgårdsbild och spelade lugn musik, 
därefter fick barnen använda den själva i femminutersperioder. ”Barnen prövar sig fram och 
undersöker tavlan i den fria leken, där är de mest aktiva”. Pedagogerna uttryckte beundran 
över barnens snabba sätt att ta till sig tavlans användningsområden och orädda sätt att 
använda verktyg och program. De menade att de hade lärt sig oerhört fort under denna korta 
tid.  
 
Vid vårt andra observationstillfälle förstod vi att tavlan i princip alltid var på och tillgänglig, 
oavsett placering och att det sker många och varierande upplevelser vid den. Tillgänglighet 
och aktivitet var viktigt samt att pedagogerna utmanade barnen och tog vara på deras 
kunskaper. Lärandet sker i dialog mellan barn och vuxna och mellan barn- barn, menade 
pedagogerna. Vi observerade att pedagogerna är handledare i barnens utforskande av tavlans 
möjligheter. Vidare gav de barnen stöd när de stötte på hinder, de problematiserade samt 
utmanade dem, likt tankarna kring Vygotskijs proximala utvecklingszon. Exempelvis fick 
barnen stöd av pedagogen som uppmärksammade dem på begynnelsebokstäver i papunet.net. 
”Det är lite lätt för er, ska vi höja svårighetsgraden lite? Är det okey för er båda? Vidare 
säger pedagogen: ”Bästa resultat tjugo vändningar, skall vi göra det en gång till och se om vi 
kan slå rekordet”? Pedagogen förklarade att hennes motto är att utgå från barnens intressen 
och lära sig tillsammans med barnen. När tavlan var placerad i ett gemensamt utrymme 
skedde nästan alla aktiviteter under organiserade former och verksamheten blev mer planerad, 
dock utifrån barnens önskemål. Pramling belyser att ”Resultat från mer kvalitativa studier 
visar att man genom att arbeta utvecklingspedagogiskt med en systematisk och barncentrerad 
verksamhet kan påverka barns lärande, så att de lättare förstår och skapar mening i det de lär 
sig” ( Sheridan & Pramling Samuelsson 2009:29). Att göra barnen delaktiga motiverade till 
nyfikenhet och lärande. I observationerna ser vi närvarande pedagoger med tillåtande 
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förhållningssätt, barnen blev då motiverade och utmanade och lärandet blev mer lustfyllt. En 
pedagog ansåg att det var svårt att möta barnen demokratiskt när de var på olika 
kunskapsnivå: ”Barnen lär på olika sätt och det är många barn och alla är på olika nivå”. 
Endast en åt gången kan klicka och pedagogen upplevde det svårt att hålla koll på vilka olika 
lärstilar varje individ hade. För henne blev lösningen en egentillverkad julkalender där hon 
observerade varje barns individuella lösningar av olika uppgifter och  problem. Vi såg i vår 
undersökning att genom lärsituationer i mindre grupper med färre antal barn, gavs fler 
tillfällen för individen till initiativ och idéer, ställa frågor och reflektera över sina svar. I 
Martins (2007) undersökning visade detta sig dock ha en motsatt effekt: ”However it was 
found that teachers tended to use a larger of numbers of lower cognitive interactions with 
fewer challenging questions and sustained interactions”. Smarta tavlor gav gemensamma 
upptäckter, gemensamma reflektioner och läroprocesser. Sheena Martin (2007), refererar till 
”The Primary National Strategi”, som ger ett ramverk av undervisningsmål baserat på 
övertygelsen om att den mest framgångsrika undervisningen är där interaktiva elevers bidrag 
uppmuntras, förväntas och utvecklas. 
 
 
5.2.2 Barns uttryck  
Tavlan stimulerar barnen till kommunikation och stärker självkänslan. ”Barn uppträder till 
sin favoritmusik, under schlagerfestivalen uppträdde barnen till youtube klipp på deras 
favoritsånger”. ”Gummibjörnen inspirerade till dans bland femåringarna”, menade en 
pedagog. Barn som aldrig tidigare vågat vara med i dansen inspirerades av filmen på 
Youtube. Personlighetens fulla utveckling på det intellektuella planet, skriver Piaget (1976), 
hör oupplösligt samman med de känslomässiga, sociala och moraliska relationer som samlivet 
i skolan rymmer. Det fanns enligt pedagogerna en må-bra känsla kring detta arbetssätt 
eftersom det var roligt, inspirerande och väckte nyfikenhet som motiverade till att undersöka 
vidare. Denna erfarenhet stämmer väl överens med de resultat Northcote m.fl. (2010) uppvisar 
i sin forskning om den interaktiva tavlans funktion som ett interagerande verktyg. Ett flertal 
barn sökte vår bekräftelse och uttryckte önskningar om att få visa vad de tidigare gjort vid 
tavlan. De önskade kommunicera sina kunskaper och kommentarer som: ”Tavlan är cool, det 
är roligt att kunna flytta saker med händerna” visade deras positiva upplevelser av tavlan. Då 
vi visade genuint intresse för deras arbeten ökade motivationen att berätta vidare och 
samtidigt reflekterade de över hur och vad de tidigare presterat. När vi började ställa frågor 
om spelen blev flera barn engagerade och ville berätta om hur man gör och vad de lärt sig. 
Reflektionens betydelse för lärandet framstod mycket tydligt. Ett antal barn visade stolt upp 
sina arbeten, beskrev dem och reflekterade över processer de genomgått. Pedagogen berättade 
att varje barn har en egen mapp där de sparat saker de gjort. Pedagogen hjälpte en flicka och 
tillsammans drog de in en teckning som flickan ville visa. ”Jag har skrivit siffror så här, det 
är ett stapeldiagram”. Smartboarden gav möjlighet att kontinuerligt spara barnens arbeten 
och foton digitalt, för att vid senare tillfälle arbeta vidare, förbättra och utveckla dessa. Hvit 
(2010) ser i sin forskning resultat som visar den interaktiva tavlans mångfacetterande 
möjlighet till reflektion. Barnen kan där reflektera över vad de ser och hör och ett lärande 
sker. Genom att upprepa och göra samma sak flera gånger ökade möjligheten att lyckas. Det 
kollaborativa lärandet ökade barnens motivation att berätta om sina arbeten och samtidigt 
reflektera över hur och vad de presterat. Självkänslan ökade genom möjligheten att visa upp 
de arbeten som sparats. En femårig flicka syntes ”äga” tavlan, hon hade utvecklat ett stort 
kunnande under den tid de haft smartboarden. Pedagogen berättade senare att flickan många 
gånger fått hjälpa olika personal när det uppstod datorsvårigheter. Vid ett observationstillfälle 
klickade pedagogen på en bild. ”Ska jag hjälpa dig”? frågade ett barn. ”Du måste trycka två 
gånger”. ”Bra” ropade de andra barnen! En flicka tog fram mapparna vid sidan, kände igen 
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sitt namn som var skrivet på hennes mapp, öppnade den själv och drog ut sin teckning på 
skärmen. ”Det här har jag skrivit förut, nu skriver jag så här”  (det var skillnad i hur 
bokstäverna såg ut). Olga Dyste menar att ”lärande har med relationer att göra; lärande sker 
genom deltagande och genom deltagarnas samspel; språk och kommunikation är 
grundläggande element i läroprocesserna; balansen mellan det individuella och det sociala är 
en avgörande aspekt på varje läromiljö” (2003:31). Självförtroendet växer och större 
utmaningar vågar antas. Piaget (1976) menar att allt skolarbete kräver material och eleven 
ägnar större intresse åt arbetet om arbetsredskapen och framförallt arbetsresultaten tillhör 
henne/honom. Han skriver också att elevernas ansträngningar förbättras om frukterna av deras 
arbete förblir deras egendom. På tavlan fanns, vid ett tillfälle, ett spel där man skulle plocka 
äpplen från ett träd och lägga dem i en korg. Två pojkar var aktiva medan de andra två barnen 
tittade på. De bytte spel och skulle sedan räkna fiskar. 
 -Hur gör man? 
 -Man klickar på den, han visar en klocka numrerad från 1-4. 
- Så tar man fiskar. 
-Man ska ta alla, sen ska man klicka, 
-Jag börjar. 
-Det ser ut som en vithaj, säger en pojke och klickar på klockan. Tre, då får jag ta tre! 
-Det är nästan som äpplespelet (den andre pojken gör en jämförelse av spelen). 
Vi såg att barnen var orädda för den nya tekniken, de prövade, misslyckades och prövade 
igen. Barnen klickade mellan händelserna och drog vant runt bilder och symboler. Barnen 
visade på självständighet och de hade stort inflytande över vad de ville göra. Pedagogen 
berättade att barnen hade kommit på en saga gemensamt, därefter sökte bilder på nätet som 
passade in och de tog kort med en kamerafunktion på smartboarden. Pedagogen har 
uppmuntrat barnens självständighet men ändå varit närvarande och stöttat. 
P sex år. ”Vi har bestämt orden men vi fick hjälp med att skriva av fröken”. 
P sex år. ”Den här bilden har jag bestämt” 
P fyra år. ”Detta är min bild”. 
F fyra år. ”Detta är min bild”. 
F fem år. ”Detta är Eriks bild”. 
Denna dialog visar på kommunikativ förmåga, fantasi, kreativitet och social kompetens. 
Barnen sökte information på eget initiativ i google utefter sina intressen. Flera pedagoger 
upplevde möjligheten att direkt söka information på Smartboarden när intresse för något 
uppstod som positiv. Exempelvis hade barnen varit väldigt intresserade av hajar och 
pedagogen berättade: ”Lärandet sker direkt, förut var det böcker och bibliotek och nu är det 
Smartboarden och internet”. 
 
I vår undersökning såg vi att barn sökte och tog till sig kunskap på skilda vis. De lärde sig 
informellt och formellt. I styrda samlingar såg vi exempel på formellt lärande. Pedagogerna 
berättade att barnen höll på med spel som hade fokus på antal, form, begrepp eller svenska. 
Dessa hämtades från Smartklubben. ”I många styrda smartboardsamlingar är det fokus på 
sökmotorer, tuxpaint, ordbehandlingsprogram eller notebook. Vi har styrda aktiviteter på 
måndagar och i dessa kan lärandet ske genom att visa eller att utmana barnen till att ta ett 
steg längre”, menade en pedagog. Barnen lärde sig även i mer informella sammanhang. De 
lär enskilt genom att de då fick tid och möjlighet att i lugn och ro fundera över det de gjorde. 
Vid en observation var endast ett barn aktivt vid tavlan, dock passerade andra barn förbi och 
kommenterade eller bidrog med sin kunskap i förbifarten vid flera tillfällen. Under trettio 
minuter växlade pojken mellan olika aktiviteter i lugn och ro. Gnolande växlade han mellan 
verktyg och fönster utan att någon hetsade honom att bli färdig. ”Nu är jag klar” fastslog han 
och lämnade tavlan. Vi såg att barnen var motiverade, de var uppmärksamma och fokuserade 
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vid det som hände på tavlan. Bilderna, ljudet och upplevelserna gjorde innehållet konkret att 
förstå. Barn minns bilder innan de kan sätta ord på sina kunskaper. Yngre barn behöver 
mycket visuellt stöd vid inlärning och vi bevittnade att barnen fick detta genom smartboarden.  
Pedagogerna menar att barn som inte tidigare visat sina kunskaper och förmågor tar plats och 
uttrycker sig vid tavlan. Vygotskij (2001) såg skolans undervisning som en betydelsefull part i 
barns kognitiva utveckling eftersom den speciella diskurs som finns i skolan skapar 
möjligheter till utveckling av nya tankestrukturer. Han visade särskilt intresse för de kognitiva 
processer inom barnet som ännu inte var helt färdigutvecklade och menade att dessa processer 
riskerar att bli försummade om barnet bara ägnar sig åt självständig verksamhet. 
 
Barnen lärde sig tillsammans i kollaborativa samtal och de lärde sig genom att imitera. Några 
barn letade efter fyllerihinken och hittade den under magiknappen, där fanns detta alternativ 
och en pojke fyller färger på sin höna. ”Wow! Det ska jag också testa sen”, säger kompisen. 
De använde hela kroppen och studsade och sprang fram och tillbaka, de uttryckte glädje 
genom glada utrop och prövade gärna igen då det blev fel. Barnen var mycket fysiska och fick 
använda hela kroppen för att nå olika funktioner. De skrattade och samtalade hela tiden. Hvit 
(2010) belyser barnens sätt att kommunicera med flera uttryck samtidigt, hon menar att ett 
vidgat språkligt uttryck berikar barns språk.  Pedagogerna menade att det är viktigt att utmana 
barnen och ta vara på deras kunskaper och att lärandet sker i dialog mellan vuxna och barn 
samt mellan barn och barn. ”Enkelt uttryckt utvecklas tänkandet från samtal med andra till 
inre samtal eller från yttre till inre dialog” (Dyste 2003:49). Barnen hade genom 
Smartboarden ökat sitt ordförråd, en ny vokabulär skapades. De kopplade orden till symboler, 
de använder sig nu av ord och begrepp som de tidigare inte gjort. Klona, kryssa ner, konturer 
och klicka var vanligt förekommande ord. Hvit (2010) skriver att digital skrivtavla ger en 
didaktisk möjlighet, barnens kreativitet och egna experimenterande kan ses i ett vidgat 
språkligt perspektiv där olika uttryckssätt står i dialogiskt förhållande till varandra, vilket 
författaren förklarar, är viktigt för barns meningsskapande och språkliga erövringar. En saga 
kan förändras utifrån barnens tankar och innehållet kan anpassas efter deras önskemål. Vi såg 
och hörde hur barnen tränade språklig funktion, det vill säga den pragmatiska delen av 
språket, det sätt på vilket språket användes och blev betydelsebärande i sammanhanget. Den 
pragmatiska förmågan barnen tränade vid tavlan innehåller flera aspekter. Enligt Svensson 
(2009) utvecklas samtalsämnet, turtagningen, ordvalsregler, en stilistisk variation, den 
emotionella tonen och kroppsspråket. Barnen reflekterade över språkets form då de upptäckte 
felsägningar där morfologi och syntax upplevdes av dem som felaktiga. Syntax är 
regelsystemet som styr hur vi sammanfogar ord till meningar (a.a.). ”Du ska dra fiskarna med 
fingret och lägga dem på akvariet”! sa pojke 4,5 år. ”På akvariet! I akvariet menar du väl”, 
replikerade flicka 5 år. Tillsammans korrigerade de genom samtal språket och val av ord i 
sammanhanget. Vid oenighet tog de pedagogen till hjälp. Svensson (2009) skriver att det 
gensvar barnet får i sina försök att kommunicera har stor betydelse. Möjligheten till att 
interagera med tavlan genom att förändra och genom att beröra med hjälp av de olika 
interaktiva verktygen ökar förståelsen för det som sker. Huvudsakligen arbetade barnen två 
eller flera vid tavlan. Även om begränsningen låg i att endast ett barn i taget aktivt kunde 
använda verktygen, kommunicerade barnen hela tiden kring det som skedde, vad som kan 
användas och hur problem kunde lösas. I ett spel skulle Olle dela olika många saker lika 
mellan två figurer. När antalet var ojämnt fanns möjlighet att med en kniv dela sakerna på 
hälften för att lösa problemet, alternativt slänga de som blev över i papperskorgen. ”Om jag 
slänger alla saker blir det lika”. ”Tre var blir också lika”, svarar en annan pojke. Detta 
bidrog till en komplett utveckling där agerande, kommunikation, försök och misslyckande 
genererade lärande ur flera olika perspektiv. Det kan bindas till Piagets konstruktivistiska 
teori som främst var inriktad på den kognitiva utvecklingen eftersom individen enligt Piaget 
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själv skaffar sig kunskap genom sin aktivitet. Vi kunde även se kopplingar till Vygotskys 
sociokulturella teori, i vilken han ansåg att det sociala samspelet är nyckeln till den mentala 
utvecklingen.  
 
Barnen visade på social kompetens och lärde sig tillsammans. I observationerna såg vi hur de 
väntade på sin tur och klickade varsin gång. Pedagogerna såg en stor fördel i att det var enkelt 
att göra barn delaktiga genom att snappa upp barnens tankar med hjälp av tavlans funktioner 
och därigenom direkt göra deras omedelbara tankar intressanta för flera. Ett exempel beskrivs 
där ett barn vid frukost berättade om sin semester i Visby. Ett annat barn frågade var det 
ligger och pedagogen såg genast sin chans att med hjälp av smartboarden och Internet fånga 
barnens nyfikenhet. Gotlandsbilderna på den stora skärmen engagerade alla runt frukostbordet 
och ett gemensamt samtal utvecklades bland barn och vuxna om resor och länder. På en 
förskola ansvarade ett barn i taget för inloggning och val av aktivitet, vilket de nu lärt sig.  
 
Vid första intervjutillfället tyckte sig pedagogerna inte se några mönster kring vilka barn som 
var mest aktiva vid tavlan kopplat till klass, kön, ålder eller etnicitet. De menade att barn i 
olika åldrar är intresserade, men av olika saker. Flickorna var intresserade men pojkarna var 
mer framåt och tog för sig, mer ju äldre de var. Det fanns individuella skillnader hos barn som 
gjorde att de hellre ville använda tavlan enskilt än tillsammans med andra barn. Vid vårt andra 
möte med pedagogerna så var det fortfarande flera grupper som inte tyckte sig se något 
mönster i hur barnen använde sig av tavlan. Någon menade att alla barn använde tavlan någon 
gång under veckan och att barnen skapade sig en naturlig turordning vid tavlan utan mer 
konflikter än vid vilken annan leksak som helst. En annan pedagog menade att de äldsta 
barnen var mest aktiva. ”De äldsta är mest medvetna om vad de vill göra, annars är det lika 
mellan killar och tjejer”. De yngre barnen ritade och använde verktygen vid tavlan samt 
uppskattade musik och sånger. När tavlan befann sig i ett gemensamhetsutrymme, menade en 
pedagog, att det var de äldsta barnen som fick förtroende att vara vid tavlan själva. Det 
märktes nu att de små barnen befann sig i en IKT – miljö. De tog mer och mer plats, de tittade 
på de äldre barnen, imiterade i ord och handling och ville pröva själva. De yngsta barnen 
behövde lite mer tid på sig och pedagogerna hjälpte aktivt de mer tillbakadragna barnen och 
utmanade dem att våga.  I sin forskning försökte Hvit (2010) synliggöra hur viktigt det är att 
se de yngsta barnen som berättare och tro att de har saker att säga. Samtidigt försöker hon att 
undanröja traditionella idéer vad gäller mötet mellan de yngsta barnen och digital teknik i 
förskolan. Ett par pedagoger tyckte sig se att tavlan särskilt uppmärksammades av barn som 
hade svårt att hitta intresse och motiveras till andra former av lek. Ett av dessa barn hade en 
autistisk diagnos och grav språknedsättning, ett annat hade svårighet att interagera socialt i 
gruppen. Ett barn, med annat modersmål än svenska, ville stå ensam tillsammans med en 
pedagog vid tavlan. Vi kan se liknande resultat i forskning av Lewin m.fl. (2008), där det görs 
tydligt att barn med särskilda utbildningsbehov finner stöd då det fanns individuellt utrymme 
eller då gruppen var liten. 
 
 
5.2.3 Praktiska förutsättningar för lärande 
Kommunens utvecklingsenhet erbjöd inom ramarna för projektets budget alla ansvariga 
pedagoger tjugo procent ledig tid den första terminen för att kunna sätta sig in i tavlans teknik 
och pedagogiska möjligheter. Tiden var fri att disponeras utifrån de möjligheter verksamheten 
gav. På frågan om vilket stöd pedagogerna kände att de fått från ledningen blev svaret vid det 
första intervjutillfället att tiden som tilldelats pedagogerna upplevdes värdefull men flera 
saknade en kollega att dela arbetet med. De kände sig ensamma i arbetet och kände att de inte 
riktigt räckte till eller hade fått tillräcklig information av sin förskolechef. Två pedagoger på 



 

     25  

samma enhet var mycket intresserade och deras chef bidrog med tio procent extra tid för att 
de båda tillsammans skulle få möjlighet att lära sig mer om smartboarden. En pedagog 
menade att på de 20 % som hon fått för att utveckla sig i smartboarden, försvann mycket tid 
för att sköta underhåll av förskolans andra datorer. Ansvariga pedagoger för de interaktiva 
tavlorna erbjöds att ingå i ett nätverk, där de kunde delta i smartboardträffar med andra 
förskolor och personal från utvecklingsenheten. Dock var dessa träffar inte så vanligt 
förekommande. Smartboardaktiviteter borde vara lättillgängliga och inspirera övriga kollegor. 
Därför fick pedagogerna tillgång till Unikum, ett verktyg på webben för elever, lärare och 
föräldrar som gör det lätt att samarbeta kring mål, planer och dokumentation. Där kan de 
reflektera över sina smartboard erfarenheter och dokumentera sina upplevelser och 
produktioner. En pedagog hade svårt att ta till sig detta redskap och valde att aktiviteter 
genomförda vid tavlan istället dokumenterades av respektive pedagoger i en logg som låg vid 
datorn. 
 
Nytt vid det andra tillfälle var att under denna terminen skulle respektive förskolechef ansvara 
för den tid som varje pedagog upplevde sig behöva för att leda projektet vidare. Generellt 
hade kunskapen och intresset för den interaktiva tavlan spridit sig bland kolleger. De 
pedagoger som först var ansvariga för att sätta sig in i tavlans möjligheter hade nu fått fler 
kolleger omkring sig att bolla idéer med. På de enheter där Smartboarden var placerad i 
gemensamhetsutrymmen hade intresset spridit sig till flera avdelningar och den uttnytjades av 
många barn och pedagoger, vilket upplevdes positivt. Betydelsen av närvarande personal 
poängterades i intervjuerna, detta för att fånga upp och hjälpa barnen vidare i deras intresse. ”I 
samlingen kan vi vara mindre grupper, kanske en fjärdedel av barnen”. Barnen använde inte 
alltid verktyget som vuxna förutsatte och det krävdes vuxenstöd och intresse för att förstå hur 
barnen tänkte. Resultat liknande denna undersökning, finner vi i kopplingen mellan stöd från 
ledning och vikten av introduktion av tavlan. Fortlöpande pedagogiskt och tekniskt stöd i 
form av fortbildning och gemensamma lärplattformar både gällande teknikstödd mjukvara 
och dokumentationsarenor är av betydelse. De båda undersökningsmetoder som valts i denna 
undersökning gav ytterligare insikter och perspektiv för att förklara de förändringar den 
interaktiva tavlan genererade i undervisning och lärande. Kombinationen av observation av 
barn i aktion och intervjuer med pedagoger ökade vår kunskap om olika fenomen och stärkte 
förståelsen för resultaten. Bryman (2009) belyser att de kontraster, konflikter och spänningar 
som uppstår mellan olika undersökningsmetoder och resultaten av dessa, som en förväntad 
och även välkomnad dimension av blandade metoder. Det är i spänningen mellan gränserna 
för vad som är känt som utmaningarna uppenbaras.  
 
Osäkerheten vi märkte vid vårt första intervjutillfälle när vi ställde frågan vilka läroplansmål 
pedagogerna riktar sig mot då de använde sig av tavlan kan eventuellt förstås utifrån de svar 
vi fått, ”Vi kopplar ihop det med läroplanen först efteråt”. Pedagogerna talade om vad som 
kan göras med hjälp av tavlan men inte hur de tänkte sig att dettas skulle ske. ”Smartboarden 
är ett ytterligare verktyg för att lära, det är kreativt”. ”Vi upplever den som ytterligare 
representationsform”.  ”Den är ett bra verktyg för språk, självkänsla, dialog, fantasi och 
bilder”. ”Tavlan är till mycket hjälp vid språklig och matematisk inlärning, mönster, former 
och samarbetsövningar”. På hur- frågorna fick vi i ett fåtal fall svar som tydde på att 
aktiviteterna föregicks av en pedagogisk tanke. Flera svarade att de flesta mål går att få in, 
skapande, kommunikation, söka ny kunskap och olika uttrycksformer. Färdighetsträning i tal, 
mätning, former, tid och rum finns det många övningar som tränas i Notebook. Delaktighet, 
inflytande och språk inkluderas i varierande grad i all användning av tavlan menade 
pedagogerna. Användningsområden som tavlan nyttjas till var många och det var tavlan som 
styrde vad som gjordes. Detta tyder på att istället för att utgå från styrdokumenten och 
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fokusera på vad och vilka förmågor barn ska utveckla i förskolan, och därefter bestämma hur 
tavlan kan vara ett verktyg för att nå målen, ställs förhållandet på ända och aktiviteten blir 
målet snarare än vägen dit.   
 
Vid intervjutillfälle två fann vi att intresset för att arbeta utefter läroplanen och se 
Smartboarden som ett stöd i att nå läroplansmålen hade utvecklats. Tre grupper arbetade 
medvetet med tavlan utifrån Läroplanen. I två grupper skulle pedagogerna precis träffas på 
inplanerad arbetsplatsträff respektive i ”lärgrupper” på arbetsplatsen för att diskutera hur de 
utifrån Lpfö- målen skall undersöka hur tavlan kan vara ett verktyg i lärandet. ”I den nya 
verksamhetsplanen ska vi utifrån läroplanen se hur tavlan kan vara ett lärande verktyg”. En 
pedagog berättade att hon upplever Smartboarden som ett hjälpmedel för arbetet med 
pedagogisk dokumentation. ”Förskollärare ska ansvara för att dokumentation, uppföljning och 
analys omfattar hur barns förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom målområdena 
i förhållande till de förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan bidrar med” ( 
Skolverket 2010:15). Foton bearbetades på flera sätt i olika sammanhang och blev på så vis 
användbara som pedagogisk dokumentation för vidare arbeten.  
 
”Arbetslaget ska beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av 
verksamheten” (Skolverket 2010:13). Vi undrade vid vårt första intervjutillfälle hur föräldrar 
har informerats om förskolornas nya arbetsverktyg. Svaren blev att föräldrar informerades via 
månadsbrev eller föräldramöten. Smartboarden användes för att visa bilder, 
powerpointpresentationer av verksamheten och för att visa dagordningen, protokoll skrevs 
gemensamt i Notebook. De föräldrar som ville fick pröva på att själva skriva och sudda direkt 
på tavlan med sina händer. I stort var alla föräldrar positiva och nyfika på det nya redskapet 
men det fanns en viss oro från Brukarrådet att anläggningen lät för mycket (fläktsurr från 
projektorn). Informellt bjöd även barnen in sina föräldrar vid hämtning och lämning för att 
visa vad de kunde göra vid tavlan. När samma fråga ställdes den andra gången vi träffades, 
handlade inte svaren så mycket om hur man praktiskt visat eller presenterat smartboarden 
utan samtalen med föräldrarna rörde sig mer om aktiviteten och innehållet. Föräldrar 
upplevde barnen mer datamedvetna och de gav uttryck för att barnen berättade för dem om 
tavlan och det de gjorde vid den. Barn jämförde datorerna hemma med tavlan. En treårig 
flickan hade sagt hemma: ”Den funkar inte”, när hon försökte flytta bilder på datorskärmen 
med handen. Det var flera grupper som visade att de dokumenterade vad de gjorde på 
Smartboarden. Barnen har fått egna mappar där de sparade sina dokument och resultat, vilket 
uppskattades av föräldrarna. ”Föräldrarna är medvetna om hur vi arbetar på måndagar med 
temat svenska, rim och ramsor och vi visar dem dokument som visar arbetet, de har även sett 
barnens egen film”, sade en pedagog. Hon menade att deras utvecklingsområde var att kunna 
göra föräldrarna delaktiga i barnens lärprocesser. Dysthe menar att lärande har med 
relationer att göra; lärande sker genom deltagande och genom deltagarnas samspel; språk 
och kommunikation är grundläggande element i lärprocesserna; balansen mellan det 
individuella och det sociala är en avgörande aspekt på varje lärmiljö (2003:31). 
 
 
5.2.4 Tavlans användningsområden 
Innehåll som pedagogerna själva i sin ansökan till projektet pekade på som frågor att 
undersöka är barns språk, kreativitet, fantasi och självkänsla, samt arbetet kring svenska och 
matematik. Vid vårt första intervjutillfälle ställde vi frågan hur pedagogerna upplevde att den 
interaktiva tavlan kan vara ett verktyg för att utveckla dessa förmågor hos barnen. Vid det 
praktiska användandet tycker sig pedagogerna se att yngre barn har lättare att arbeta med 
händerna vid smartboarden, än med en mus vid datorn, vilket ledde till omedelbara resultat 



 

     27  

som stärkte självkänslan. Detta ökade barnens motivation och de tränade sin uthållighet. 
Observationerna bekräftade det som beskrevs. Vi såg att barnen ritade, skrev och målade 
genom att använda både pennor, ritverktyg och fingrar. ”Det är viktigt att det är roligt och att 
det blir fint motiverar till fortsatt lärande”, sa flera pedagoger. I övrigt var svaren vi fick 
något flytande och till stor del inte självupplevda utan mer en förhoppning av vad som skulle 
visas ske. Pedagogerna var överens om att tavlan gav förutsättningar för nya sätt att lära, en 
ytterligare dimension till lärandet. Vid tavlan blir allt stort och det blir mer, vilket gör det 
lättare att involvera fler barn att prata, förklara och motivera vad de gör och ser. För barn med 
annat modersmål användes utbildningsradion för att lyssna till deras språk. En pedagog 
uttryckte att: ”Vi når barn som vi har svårt att nå annars”. Observationerna visade att barnen 
använde sig av interaktiva spel, både genom mjukvaran Notebook samt av Bolibompa.se. Vi 
såg att de använde sig av kommunens eget intranät som erbjuder ”Läromedel med 
möjligheter”, vilket är en länksamling med barnanpassade interaktiva spel som tränar 
exempelvis matematik, språk och begrepp. Vi observerade pedagogerna när de använde tavlan 
för att synliggöra barnen vid upprop. Sammanhållning och gruppkänsla visualiserades på 
detta sätt genom foton och ordbilder av barnens namn. Det använde övningar som när man 
klickade på djur, fick höra hur de låter eller var länkade till sånger. Detta visade barnen gärna. 
Två pedagoger hade tillsammans med några barn skapat egna spel, ”Tio ballonger mot en 
igelkott” var ett sådant spel. Barnen tränade ”två-kamraterna” med detta spel som innehöll 
roliga ljudeffekter som barnen uppskattade. Barnen sjöng och räknade hur många ballonger 
de såg, de smällde två ballonger med händerna och antalet blir lägre. Tillsammans med 
pedagog skapade barnen egna memory med rymdbilder, siffror etc. ”Barnen kan vara 
koncentrerade en och en halv timma och de är intresserade och tycker det är roligt”, menade 
pedagogen. Roger Säljö skriver att ”En viktig uppgift för skolan är att göra nya generationer 
bekanta med de kunskaper och färdigheter som utvecklas i samhället och som elever behöver 
för att leva och verka som demokratiska medborgare i dagens samhälle. Då måste skolan 
också förhålla sig till det nya digitala samhället - det handlar inte bara om teknik utan även 
social förändring” (Vestlin red. 2009). ”Stor bild är positivt då alla är med exempelvis vid 
tillfällen när vi tittar på film kaxiga kryp (sli) till exempel”. ”Vi fotar det de gjorde sist och 
har det som stöd vid barns reflektion så de ser lärprocesserna”. En grupp arbetade med 
formspaning, de letade former i skogen och tog kort på vad de fann. Korten visades därefter 
på smartboarden och barnen fyllde i skogens former med pennor. Bilder och bearbetningar 
sparades digitalt och blir utgångspunkt för vidare planering. 
 
När vi vid vårt andra besökstilllfälle ställde frågan hade pedagogernas förhoppningar om 
tavlans möjligheter för att utveckla barns språk, kreativitet, fantasi och självkänsla. Samt 
arbetet kring svenska och matematik införlivats och de menade att i Smartboarden finns 
verktyg för alla områden och den är ytterligare en representationsform i arbetet med bild, text 
och ljud. I våra observationer på förskolorna ser vi att det endast är pedagogernas fantasi och 
förhållningssätt till barnen som sätter gränser för de användningsområden tavlan kan ge. 
Pedagogerna uttryckte att en fördel med tavlan var att många barn kan vara delaktiga p.g.a. 
tavlans storlek och att språket stimulerades då vokabulären utvecklades i och med att de 
kommunicerar sitt lärande. De upptäckte och skapade tillsammans. Vi såg att pedagogerna 
följde upp barnens nyfikenhet och flera kunde vara med och titta medan ett barn jobbade vid 
tavlan. Vi såg att Smartboarden gav förutsättningar till förståelse för barn med olika lärstilar. 
Den visade mångfald, exempelvis finns både siffersymbol 2, två bildsymboler eller 
tärningssymboler med två prickar. ”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar 
intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner” 
(Skolverket 2010:10). Pedagoger berättade att olika program stimulerade barn att reflektera 
över både språk och matematik, men matematiken dominerade. ”Vi märkte att det blir mycket 
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spontan matematik kunskap, därför införde vi en samling varje måndag med temat svenska, 
rim och ramsor”. På en annan enhet hade de två dagar i veckan tema samling för tre – fyra 
åringar och då visades foton på smartboarden som de tillsammans reflekterade kring. ”Det är 
ett stöd för minnet och det går att skriva ner fakta samtidigt så att barnen ser att man med 
bokstäver kan skriva vad bilden föreställer och inspirera till nyfikenhet inför bokstävernas 
betydelse för kommunikation”. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns 
språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den 
skriftspråkliga världen” (Skolverket 2010:7). Det var dags för bondgårdsspelet, vilket var ett 
kunskapsprogram. Vilka djur tillhörde de olika djurfamiljerna och vilken mat kom från vilket 
djur etc. Olle drog och släppte, klickade på djuren och samtidigt berättades djurets namn i 
högtalarna. Till exempel: ”Jag är kossan, kalvens mamma”. Det är tal, text och bild i 
kombination. Vi såg prov på när barnen arbetade i Papunet.net. Här färglades kort och i denna 
aktivitet tränades ordbilder. De visades Tuxpaint, ett gratis målarprogram som finns att ladda 
ner från Internet. Barnen skickade även e – post. Barnen hade inflytande över de aktiviteter de 
ville välja och kunde reflektera över sin egen kunskapsnivå. ”Jag vill ha pussel”, sade en 
pojke. Pedagogen svarade: ”då kan du välja antal bitar och vilken bild du vill pussla ”.  
 
 
5.3 Sammanfattning  

 
Vi väljer att i en sammanfattning beskriva och tolka den slutsats vi drar av resultaten i 
intervjuer och observationer utifrån våra tre frågeställningar.  
 
Barn lär på olika sätt och interaktiva tavlor kan vara ett verktyg som stöd för barns utveckling 
och lärande då de bidrar till att barn tar till sig den nya tekniken oerhört snabbt och lätt. 
Tavlan ger varierande möjligheter att stimulera olika lärstilar. Tavlan både utmanar och 
motiverar till nytt lärande. Barnen tränar sin koncentration och kan arbeta väldigt länge vid 
tavlan för att de är intresserade, motiverade och tycker att det är roligt. Det upplevs som en 
stor fördel att genom smartboardens funktioner kan lärandet ske direkt och utifrån barnens 
intressen samt att det samtidigt går att visa hela barngruppen. Barns lärande är dock lika 
beroende av pedagogens förhållningssätt som tavlans tillgänglighet. Det mest utmärkande 
förhållningssättet i verksamheterna är att pedagoger och barn lär tillsammans. Pedagogerna är 
lyhörda för det barnen upptäcker så att lärandet utmanas utifrån deras förutsättningar. 
 
Barn och personal upplever den interaktiva tavlans möjligheter för lärande efter sex till åtta 
månaders användning som roligt, nydanande och motiverande. Vi kan liksom Lewin m.fl. 
(2008), i vår undersökning se tre stadier av pedagogisk förändring. För det första att 
pedagogen anpassar teknologin till etablerad pedagogik, för det andra lärares engagemang för 
att utnyttja de nya tekniska möjligheterna till kollaborativ utforskning. Det tredje stadiet 
innebär att pedagogen använder tavlan intuitivt och skickligt på sätt som utvecklar eller 
förändrar hennes/hans pedagogiska praktik. En pedagog sade att: ”Vi hänger med i 
utvecklingen. Vi kan fortfarande leka in barnens lärande men nu på ett annat sätt, ett sätt som 
för barnen är väldigt aktuellt”. Tavlan kan vara ett mycket bra verktyg för att ge barn 
förutsättningar att sträva mot läroplanens alla mål. Det är tillgängligheten och pedagogens 
barnsyn och förhållningssätt som styr vilket lärande som sker. Den interaktiva tavlan är 
intresseväckande hos föräldrar, vilket är positivt för fortsatt utveckling. Nedanstående citat 
från pedagoger efter att ha arbetat med smartboarden i åtta månader styrker den interaktiva 
tavlans möjligheter till lärande och pedagogisk utveckling: ”Vi kan aktivt arbeta med ett 
projekt och alltid ha det med oss i det dagliga arbetet. Vi ska arbeta med vatten och med 
tavlans hjälp kan vi ta oss runt i hela världen för att se på olika vatten (hav, sjöar mm) och 
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experimentera med färg o form”. ”Den interaktiva tavlan kommer att föra utvecklingen på 
vår förskola framåt vilket är positivt, därutöver är den väldigt rolig att arbeta med. Vi 
kommer att upptäcka fler och fler användningsområden, ju varmare i kläderna vi blir”. 
 
Förutsättningar som krävs för barn och pedagoger för ett framåtskridande arbete med 
interaktiva tavlor är tillgänglighet. Rummet har betydelse för barns agerande och lärande vid 
tavlan. Hur och var tavlan placerats spelar roll. Tavlor som inte placerats mitt i verksamheten 
utnyttjas inte som en naturlig del i vardagen och barnen får inte möjlighet att utforska tavlan 
optimalt utifrån sitt intresse. När vi kom tillbaka till enheterna för vårt andra besök bevittnade 
vi en större aktivitet och deltagande från olika pedagoger i arbetet med den interaktiva tavlan 
placerad i gemensamhetsutrymmen. Fler pedagoger har då utvecklat ett intresse och kunnande 
i och med att antalet intresserade förskollärare och i vissa fall fler barngrupper blivit 
involverade i Smartboarden. Ett framåtskridande arbete med Smartboarden kräver även tid, 
gemensamma arenor för pedagogiskt innehåll och erfarenhetsutbyte. Vidare krävs 
intresserade och drivande pedagoger med stöd från ledning. Resultat liknande detta finner vi i 
Somyurek m. fl. (2009) forskning som visar att brist på något av ovanstående kan äventyra ett 
framåtskridande arbete med interaktiva tavlor. Liksom Sheridan & Pramling Samuelsson 
(2009) ser vi att störst påverkan på barns lärande har de förskolor som har en hög kvalitet. 
Utmärkande för dessa är att de ger utrymme för både barns och pedagogers initiativ. 
Pedagogen har också förmåga att ta barnens perspektiv och därmed agera kring något 
gemensamt.  
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6 Diskussion  
 
En gammal man lär ha sagt: ”Folk lär sig tjugofem procent av sina lärare, tjugofem procent av 
att lyssna på sig själv, tjugofem procent av sina vänner och tjugofem procent med tiden.” Ett 
uttalande att ha i åtanke då vi tar oss an vår diskussion. Om vi antar att en fjärdedel av vårt 
lärande handlar om formella kunskaper och en fjärdedel av informella kunskaper, då återstår 
en fjärdedel av lärandet att förvärvas av oss själva genom reflektion och den återstående 
fjärdedelen att reproducera kunskap över tid genom handlingar. Det skulle innebära att vi är 
ömsesidigt beroende av oss själva, andra och tiden för att fullända vårt lärande och sluta 
kunskapens cirkel. Poängen med detta är att diametern är ändlös och ju mer vi utmanas att 
lära desto vidare blir vårt kunnande och vetande. Jeans Piagets teorier bygger på ett antagande 
om en viss ordning i lärandet, varje ålder äger sina begränsade möjligheter till abstraktioner 
och han menar att lärandet måste anpassas till en viss ålder och psykisk mognad. Med 
utgångspunkt i det vi sett i barns användande av pedagogiska program och skalprogram får vi 
en föraning om att lärandet inte alltid måste invänta den biologiskt ”rätta” åldern utan att det 
handlar om att möta barns kompetens och nyfikenhet där de befinner sig och utmana genom 
samtal och problemlösning. Därigenom finns kanske möjlighet att leda barnen till nya insikter 
och kompetenser oberoende av tidigare teoriers monopol på hur och när lärande sker. Som vi 
tidigare nämnt gav bearbetningen av våra observationer och intervjuer oss fyra övergripande 
rubriker. I diskussionen använder vi oss av dessa rubriker; pedagogernas förhållningssätt, 
barns uttryck, praktiska förutsättningar för lärande och tavlans användningsområden.  
 
 

6.1  Pedagogernas förhållningssätt 
 
Historiskt har skolan arbetat utifrån en social relation som kännetecknas av att läraren är den 
som kunskapen filtreras genom. Pedagogen var suverän och satt inne med den intellektuella 
och moraliska sanningen. Under de senaste trettio åren har det successivt utvecklats ett synsätt 
som uppmuntrar arbetsgemenskap där kollektiva tankeutbyten visat sig utveckla såväl 
personlighet som intellekt. Inom förskolan arbetar man genomgående tvärvetenskapligt, 
verksamheten är inte uppstyckad i ämnen utan utgår från helheten. Piaget (1976) skriver att 
fördjupad specialisering nödvändigtvis innebär samspel och växelverkan mellan många olika 
områden, vilket förenar kunskapsteorin och metodologin. Man kan fråga sig om det sker en 
pedagogisk förändring genom användande av interaktiv tavla, då tavlan i sig inte är någon 
garanti för lärande och kunskapsbildning. Vår undersökning visar att det krävs engagerade 
pedagoger som har ett syfte med den verksamhet som bedrivs och att man vet vart man 
strävar och vilka verktyg som lämpar sig för olika uppsatta mål. Tidigare forskning, som 
främst vänder sig till skolan, belyser till stor del ämnesspecifika områden, där ”kateder 
undervisning” råder. Den interaktiva tavlan ersätter den gamla svarta tavlan, men det 
pedagogiska förhållningssättet innebär fortfarande att läraren föreläser till stor del och 
eleverna lyssnar. Den interaktiva funktionen som tavlan erbjuder förbehålls endast några få 
elever åt gången, övriga elever arbetar som vanligt med papper och penna i sina bänkar. I vår 
undersökning ser vi ett vidare synsätt där ett stort fokus läggs på barnens nyfikenhet, intresse 
och engagemang. Utifrån barnens frågor och initiativ utnyttjas tavlan till diverse 
användningsområden. Carina Näslund skriver att alla forskningsstudier hittills har en 
gemensam hållning. Den viktigaste faktorn för att förändra skolans praktik är inte datorn eller 
någon annan teknik. Det är miljön och vilken inställning lärarna har” (Vestlin 2009).  
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Att optimalt utnyttja tavlans möjligheter handlar till stor del om synsättet pedagogerna har på 
hinder och möjligheter. En pedagog vi intervjuade hade sin lösning på organisatoriska 
svårigheter, hög arbetsbelastning och brist på tid för planering: ”Om vi inte får någon avsatt 
tid, så får vi upptäcka tavlan tillsammans med barnen”. Intresset hos den enskilde pedagogen 
är avgörande för hur hon disponerar och prioriterar tid för att utveckla arbetet med tavlan. Ett 
flertal pedagoger i undersökningen ägnade en hel del fritid till att framförallt bekanta sig med 
mjukvara Notebook och lära sig att skapa egna övningar anpassade till sin barngrupp. Detta 
kan tyckas kontroversiellt, då en persons arbete borde kunna utföras på betald arbetstid, i 
synnerhet då arbetsinsatsen beordrats från ledningen och ett resultat förväntas. Det är 
intressant att se de olika lösningar pedagogerna funnit ut för att göra det bästa möjliga av sina 
förutsättningar, det är också tydligt att kraften varierar över tid. Vi anser att fokus ska ligga på 
pedagogik och inte teknik. Pedagoger ska inte nödvändigtvis behöva utveckla goda tekniska 
kunskaper för att ombilda sin pedagogik i praktisk handling. Annika Clasdotter (Vestlin red. 
2009) skriver att det som lärare är viktigt att våga släppa det gamla och pröva något nytt, att 
inte låta de egna tankarna lägga hinder i vägen då tekniken finns. Vi ser vid vår andra 
observationsrunda att arbetet vid den interaktiva tavlan är mycket aktivt och det har skett en 
stor utveckling i både barnens och pedagogernas förhållningssätt till tavlan. Ingen av vare sig 
informanterna eller barnen kan i dagsläget tänka sig att vara utan sin tavla. Robling, Westman 
(2009) menar att när vi väl vant oss att arbeta med smartboard så är det näst på omöjligt att 
arbeta utan den. De jämför arbetsredskapet med mobilen och datorn och frågar om det är 
någon som kan klara sig utan de tekniska hjälpmedlen idag. Där pedagoger införlivar digital 
teknik som förlängningar av sin undervisningskapacitet, skriver Lewin m.fl. (2008), kommer 
hon/han att se användningsområden som leder till en ny social praktik i klassrummet. 
 
 
6.1.1 Barnsyn 
Pedagogernas vilja och förmåga att se det kompetenta barnet ger goda förutsättningar för 
barnet att själv och tillsammans med kamrater experimentera och reflektera över sina tankar 
och kunskaper. Genom att spegla egna erfarenheter i andras reaktioner finns möjlighet att 
försvara eller ompröva sina ståndpunkter verbalt, men också i praktisk handling. Delade 
meningar utmanas gradvis genom pedagogens frågor som leder diskussionen vidare till en 
lösning som, antingen alla kan enas kring eller visar på flera lösbara möjligheter. Det viktiga 
här, menar vi, är att barn alltid ska känna och uppleva sina tankar värdefulla och åsikter 
respekterade. I vår undersökning ger pedagogerna de äldsta barnen förtroendet och ansvar att 
vara vid tavlan själva, de har tillit till barnens kompetens, vilket utvecklar barnens självkänsla 
då de förväntas kunna ta ansvar över sina handlingar. Det handlar här om demokrati, att ge 
alla barn möjlighet att lyckas även om de inte har samma sociala och ekonomiska 
förutsättningar. Vissa elever kommer från familjer som inte har datorer eller Internet hemma. 
De ska inte komma efter på grund av dessa omständigheter utan förskolan ska vara den miljö 
som ger alla barn lika möjligheter. Enligt Sheridan & Pramling Samuelsson (2009) visar 
forskningsstudier att förskolan kan kompensera för de erfarenheter som hemmet inte räcker 
till för.   Endast en liten del av lärandet äger rum i förskolan och vi bör försöka ge barnen 
verktyg så att de kan ta vara på allt lärande omkring sig. Med det kompetenta barnet i centrum 
och pedagogens kunskaper om barns utveckling, vilket vi menar att våra informanter har, kan 
verktyget med komplementerande mjukvara utmana till ytterligare lärande. Pedagogens 
metodologiska och psykologiska kunskaper förutsätter varandra på så sätt att hon/han har en 
insikt i och förståelse för att det, för barnet, är en sak att utforska genom handling och att 



 

     32  

praktiskt kunna tillämpa vissa tankeoperationer och en helt annan sak att därigenom bli 
tillräckligt medveten för att kunna dra en reflekterande och teoretisk lärdom.  
 
6.1.2 Tid 
Barnen måste lämnas tid och utrymme för egen aktivitet och spontan utforskning av tavlan 
och dess funktioner. De lär sig i själva proceduren av sina upptäckter och experiment. Piaget 
(1976) skriver att ett experiment inte ger en verklig erfarenhet om man inte får göra det med 
full frihet att ta egna initiativ. Barns möjlighet att förstå genom att göra egna upptäckter är en 
förutsättning för att de ska bli individer som i framtiden kan skapa något nytt och inte bara 
återupprepa vad som redan sagts och gjorts. Om vi vill få fram flera innovatörer istället för 
konformistiska tänkare, skriver Piaget (a.a.), är det av stor betydelse att undervisningens 
sammansättning rymmer en mångfald av metoder med allt vad det innebär av 
tvärvetenskapligt synsätt. Det fanns en frustration hos pedagogerna över att ofta lämna barnen 
själva vid tavlan då övriga gruppen krävde deras närvaro. Viktigt är att vara en närvarande 
pedagog, menar informanterna. Vi får inte glömma att samtalet fortfarande är det viktigaste 
sättet att föra kunskap vidare och utmana lärandet, både hemma och i förskolan. Dock anser 
vi att det ibland kan vara av godo att låta barnen själva upptäcka och ostört gå in i sin 
aktivitet. ”The teachers need to allow pupils to interactive whit the IWB in ways that permit  
it to function as the main mediating artefact. Both literally and metaphorically teachers have 
to learn to stand away and allow pupils to fully engage in interaction whit what the IWB 
presents” (Lewin m.fl. 2008:297). De olika enheterna i vår undersökning har olika strategier 
för hur och i vilken omfattning de låter barnen arbeta vid tavlan. Orsaker till variationen är av 
både logistisk och praktisk karaktär. Det är många barn som vill ”äga” tavlan, men den ger 
bara ett barn i taget möjlighet att praktiskt hantera den. Det finns däremot inget hinder att två 
eller flera barn samlas och turas om med ”tryckandet” samtidigt som de för en dialog och 
samarbetar. Några förskolor hade skapat system för att tiden rättvist skulle fördelas mellan 
barnen. De hade utarbetat körkort när barnet uppnått en nivå av kunskap som tillät dem att 
hantera tavlan på egen hand. Dessa körkort, som förvarades i en låda vid tavlan, användes 
som kölapp till tavlan. Då någon vill jobba vid tavlan och den var upptagen, tog de sitt 
körkort och lade det på bordet i en rad. På så vis blev det synligt vem som stod på tur och 
väntetiden kunde utnyttjas till annan rolig lek, istället för att bara vänta på sin tur. Vi såg att 
där barnen hade begränsad kortare tid vid tavlan, exempelvis vid samlingar där var och en 
fick gå fram och utföra något i tur och ordning, upplevde de frustration över att de inte hann 
göra allt de önskade. De kände sig stressade och klickade hejdlöst på olika verktyg och 
växlade mellan olika aktiviteter utan att arbeta färdigt med någon aktivitet. En pojke 
uppvisade stor brist på tålamod då han var tvungen att vänta på sin tur. Han hade kanske mått 
bättre av att få vistas vid tavlan i en mindre grupp där inte väntan var så lång. Han skruvade 
sig på sin stol och gnällde oavbrutet: ”Nu måste det vara min tur, du har gjort jättelänge och 
jag är ju så sugen”! Då barnen däremot erbjöds en längre tid, tjugo- trettio minuter eller mer 
infann sig ett lugn och samtalen mellan barnen blev längre och djupare. De prövade olika 
lösningar och tillät sig arbeta tills de kände sig färdiga eller nöjda med sitt resultat.  
 
  
6.1.3 Leken och kollaborativt lärande 
I Svensk förskola har leken en framträdande roll, det roliga och lustfyllda betonas i 
styrdokumenten samtidigt som det tydliggör att trygghet är en grundläggande känsla för att 
kunna lära. ”I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, 
kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa 
problem” (Skolverket 2010:6). Det är förskollärarens ansvar att leken får en prioriterad plats i 
förskolan, den är både en källa till glädje, gemenskap och utveckling. Samtidigt som barnet i 
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leken bearbetar inre tankar och känslor, upplever och praktiserar barnet nya 
erfarenhetsområden. Leken stärker barnens sociala, emotionella, motoriska och kognitiva 
förmågor, så även barns kreativitet och fantasi. Skolverket menar att barns rätt till lek är så 
betydelsefull för deras utveckling och så viktigt att det är inskrivet i FN:s konvention om 
barns rättigheter. Vi ser i vår undersökning att barn genom lek tillägnar sig kunskap med hjälp 
av detta digitala lärverktyg. ”Forskning visar att lek och lärande behöver vara integrerade i 
förskolans verksamhet” (Sheridan & Pramling Samuelsson  2009:30). 
  
Pedagogerna i undersökningen menar att barnen kan utveckla sin samarbetsförmåga genom 
att andvända tavlan tillsammans. De tankeoperationer barn åstadkommer sker inte på egen 
hand utan de förutsätter samarbete och växelverkan mellan individer. En tankeoperation 
beskrivs av Piaget (1976) som en handling som man införlivat i sitt inre och samordnat med 
andra handlingar av samma typ enligt precisa samordningsprinciper. Samlingens traditionella 
mönster, där pedagogen ofta står för den mesta ”prattiden” blir här åsidosatt till förmån för 
barnens inbördes kommunikation kring lösningar av problem, aktivt forskande och 
experimenterande. Pedagogens roll blir istället att problematisera och leda aktiviteten framåt 
med barnen som aktiva deltagare. ”Resultat från mer kvalitativa studier visar att man genom 
att arbeta utvecklingspedagogiskt med en systematisk och barncentrerad verksamhet kan 
påverka barns lärande, så att de lättare förstår och skapar mening i det de lär sig” ( Sheridan & 
Pramling Samuelsson 2009:29).  Pedagogerna ser tavlan som ett verktyg där de kan överföra 
agerande och förhållningssätt vid tavlan till andra situationer. De uttrycker att det är 
demokratiskt svårt, eftersom det är många barn och alla är på olika nivå. Personalen berättar 
att de vill uppmuntra problemlösning för att barnen skall utvecklas i att iaktta och ifrågasätta i 
andra situationer och utmaningar de möter i sin vardag. I vår undersökning finner vi den 
interaktiva tavlan som ett bra verktyg att träna förmågan till demokratiskt handlande. Det 
kollaborativa samtalet utgör en grund för ett socialt samspel i demokratisk anda. Samtidigt 
som självständig medvetenhet utvecklas, formas individer som respekterar andras åsikter och 
handlingar. Det sker en växelverkan mellan självständighet och ömsesidighet.  
 
 
6.2  Barns uttryck 
 
De aktiva metoderna i förskolan kräver nya och samhällstillvända redskap. Lena Vestlin (red) 
menar att barn och ungdomar är födda med de här verktygen. För dem det är det naturligt att 
göra flera saker samtidigt och de lär sig hur snabbt som helst (2009). Barnens vardag består 
till stor del av digitala erfarenheter. De vaknar till en mobiltelefons ringsignal, de tittar på svt- 
play vid frukostbordet, de sms:ar kompisarna för att avtala lektid, de använder sig av Internet 
genom bolibompa.se och spela.nu. För barnen är den interaktiva tavlan ett naturligt inslag i 
vardagen och de förstår lätt och snabbt hur de rent tekniskt ska hantera funktionerna då de 
liknar så mycket av deras i övrigt digitala erfarenheter. I våra barngrupper hör vi ofta uttryck 
som: - Vi kan googla på det, eller –Du kan ju sms: a mamma, eller vid situationen då barnen 
sitter och ritar och det blir fel hörs uttrycket: -Jag deleatar den! Det är av största vikt att vi tar 
vara på barnens erfarenheter och utmanar dessa på en rimlig nivå. Vid ett av våra 
observationstillfällen var programmet barnen önskade arbeta med ”hänga gubben”. Övningen 
var på engelska vilket fick oss att reagera över om detta verkligen var det optimala 
användningsområdet för barnen. Pedagogen menade att barnen hade en relativt god engelsk 
vokabulär och de såg inga hinder att utmana denna när barnen så önskade. Stöd för detta 
resonemang finner vi i Vestlins bok (2009) där medförfattare menar att exponeringen av text 
påverkar elevernas språkmedvetenhet påtagligt. Även de vittnar om att många barn har ett 
ganska stort engelskt ordförråd redan när de kommer till skolan i ettan. Det finns dock 
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begränsningar i program av detta slag genom att kommunikationen om det pågående arbetet 
hindras av att det automatiskt sker växlingar av bilder då ordet är fullständigt. Detta gör tyvärr 
ett samtal kring bokstavsljud och stavning omöjlig. En utveckling av program liknande detta 
är ur pedagogisk synvinkel önskvärt. 
 
 
6.2.1Motivation 
Vi tycker oss se att tavlan kan ge en sammanhållning i gruppen där stämningen inbjuder till 
en kollektiv känsla av gemensamhet där samarbetetsförmågan utvecklas i en ”learning by 
doing” anda. Barnen utvecklar övningar och eget skapande i samverkan med varandra och 
språket är det kitt genom vilket framåtskridandet tar form. Självkänslan ökar då det egna 
resultatet uppmuntras av kamrater och vuxna, vilket gör det roligt och motiverar till fortsatt 
aktivitet. De flesta barn i vår undersökning visade glädje över att arbeta tillsammans med 
varandra men ett antal valde att arbeta själva. Tavlan kan vara det verktyg som ger de barn 
som har svårt att uttrycka sina kunskaper möjlighet att lyckas. De olika kombinerade 
användningsområdena, det audiovisuella stödet och möjlighet att taktilt få pröva sig fram ger 
barnen möjlighet att leta sig fram på andra och nya vägar. Ett par pedagoger i vår 
undersökning tycker sig se att tavlan särskilt uppmärksammats av barn som har svårt att hitta 
intresse och motiveras till andra former av lek. Dessa barn har i allmänhet svårt för de sociala 
spelreglerna i gruppen och tar sig gärna an tavlan ensamma under långa stunder. Pedagogerna 
menade att dessa barn även i andra sammanhang i stor utsträckning valde ensamlek. De 
visade sig dock att några av dem utvecklade en viss förmåga till ömsesidighet då de 
utmanades att samarbeta med ett annat barn eller vuxen. En flicka med autism visade sig 
kunna imitera en yngre kamrat då denna visade sin glädje över den fina gula cirkeln hon  
ritade. ”Gul”!  sa den lilla flickan, skrattade, hoppade jämfota och klappade i händerna. 
”Gul”!  upprepade den större flickan, log och ritade flera gula cirklar. Då dessa barn väljer att 
arbeta ihop med något annat barn, är det ofta någon yngre, som ger dem det utrymme de 
själva behöver men ändå ger verbal respons och uppmuntran.  
 
Många pedagogiska spel är uppbyggda på så sätt att de i många fall kan ersätta den vuxnes 
roll. De stöder interaktivitet, ger snabb återkoppling och kan anpassas efter individens 
lärstilar. Ytterligare använder de narrativa former i presentationen av materialet vilket stödjer 
minnet för handlingen och de erbjuder former för samarbete. Håkan Fleischer menar att man i 
pedagogiska spel bland annat kan urskilja lärandekvaliteter som att definiera mål och delmål, 
pendla mellan delar och helhet, att samarbete kräver förhandling, ansvar och solidaritet, lösa 
problem kollektivt, se orsak och verkan och reflektera över konsekvenser av ett visst 
handlande. Han menar också att barnen upptäcker lärandets metanivå, det vill säga hur man 
kan lära sig själv att bli skickligare och att det tar tid att lära och att det är en kombination 
mellan slit och nöje (Vestlin red. 2009). Ett inlärt beteende skapat genom spel eller program 
med betingade rätt eller fel resultat, ger inte nödvändigtvis barnen förutsättningar att 
reflektera över resultaten. De lär sig istället att den ”glada gubben” i spelet ger dem rätt och 
”den sura” ger dem fel och de måste försöka igen. Logiskt drar de slutsatsen att det andra 
alternativet måste vara rätt om det första är fel. Således reflekterar de inte över problemet 
vilket skulle utveckla de tankeoperationer och strukturer som Piaget menar är en förutsättning 
för lärandet och kunskapandet. Ofta är den vuxnes och mer kompetenta kamraters verbala 
utmaningar en förutsättning för att tankarna och språket ska utvecklas. Pojke 5:10 färglägger 
en bil han funnit på papunet.net, därefter bygger han ord och ser ordbilder. Han är 
koncentrerad och arbetar under tystnad. Han ser en bild på ett dansande par och skall därefter 
se ordbilden dans. I detta arbete får han lite stöd av pedagogen som uppmärksammar honom 
på begynnelsebokstäver. Pedagogen förklarar därefter i intervjun: ”Vi arbetar nu med att 



 

     35  

barnen skall ha tålamod och finna koncentration. Att man inte bara i sin iver skall trycka sig 
fram utan finna ro att fundera”. Personalen vill uppmuntra barnen till problemlösning för att i 
förlängningen kunna iaktta och ifrågasätta andra situationer och utmaningar de möter i sin 
vardag.  
 
 
6.3  Praktiska förutsättningar för lärande 
 
För att få delta i pilotprojektet krävdes av deltagarna, pedagoger och skolledare, att de 
uppfyllde ett antal av kommunen uppställda kriterier. De skulle arbeta utifrån arbetssättet 
PBS, problem baserad skolutveckling, vilket innebär att hitta lösningar på de problem man 
möter i undervisningssituationen enligt lärares beskrivningar. ”Problem” kan vara något som 
är bekymmersamt och behöver åtgärdas men kan även vara något som fungerar bra och som 
man vill utveckla vidare. Genom att i och utifrån vardagsverksamheten åstadkomma 
lärprocesser som är meningsskapande och förståelsefördjupande för såväl lärare som 
skolledare skapas kunskap som ligger till grund för variationsrika lösningar. Under 
pilotprojektet var det därför av vikt att deltagande personal och rektorer var öppna för att lära 
nytt, beredda att utforska alternativa arbets- och förhållningssätt samt nya sätt att organisera 
lärandet. De skulle tillhöra lärgrupper som genom samtal och erfarenhetsutbyte drev projektet 
vidare. Deltagande personal och rektorer skulle ha en IKT kompetens motsvarande 
skolverkets PIM 3 nivå och vara beredda att jobba och kommunicera i kommunens skolportal. 
I ansökningarna till projektet sade både förskolechefer och pedagoger sig införstådda med de 
krav som ställdes. Den bild som målades upp utifrån de tolv genomförda intervjuerna visar en 
annan utgång. Pedagogerna upplever sig inte ha haft de förutsättningar i form av tid som 
utveckling av ett nytt arbetssätt och det nya digitala verktyget kräver. Brist på stöd och 
support, mindre från projektledningen än förskolecheferna görs synlig. Med facit i hand vet vi 
att intention och även de tekniska och praktiska förutsättningarna varit goda. Det har funnits 
aktiva lärgrupper, tillgänglighet till en gemensam lärplattform, Unikum, där kommunikation 
och lagring av produktioner varit möjlig och pedagogerna har erbjudits en och en halv dags 
fortbildning med möjlighet till erfarenhetsutbyte. Ändå upplever sig pedagogerna inte ha fått 
stöd tillräckligt.  
 
Ansvarsfrågan för att uppnå ett lyckat resultat kan ses vila på tre av varandra beroende ben, 
projektledning, förskolechefer och pedagoger. Vi ställer oss frågan, vilka ytterligare 
förutsättningar kunde inledningsvis ha bidragit till ett ännu bättre resultat? Resultatet från vår 
undersökning ligger mycket nära flera av de andra undersökningar och rapporter vi tagit del 
av. Sibel m.fl (2009) skriver att en lyckad IKT- satsning kräver mer än enbart investering i 
hårdvara. Verktygen i sig är ingen garanti för effektivt användande. Främst gäller detta 
implementeringen av verktyget. Tavlan introducerades rent tekniskt men det fanns 
inledningsvis stora brister vad gäller den pedagogiska tanken. Genom att låta deltagarna i 
projektet ta del av resultat från tidigare undersökningar hade utgångsläget inneburit att inte 
samma misstag återupprepats av deltagarna i vår undersökning. Exempel på detta kan ses i 
Sheena Martins (2007) undersökning där hon skriver att vi behöver ha en klar pedagogisk 
strategi över vad vi vill undervisa barnen om innan vi tar hjälp av något tekniskt stöd. Och vi 
måste vara noggranna i att värdera effektiviteten i teknik. Även Sibel m.fl. (2009) ger oss 
klara anvisningar att noggrann planering bör föregås den nya teknik de interaktiva tavlorna 
erbjuder pedagogiken. Inom pilotprojketet borde denna planering ha diskuterats och 
framställts av projektledning, skolledning och pedagoger tillsammans och innehålla aspekter 
såsom implementering genom styrdokumenten, utmaningar för pedagoger att anta vid tavlan, 
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möjlighet att dela pedagogiskt material online, innan och under tiden för tavlornas montering 
ute på enheterna.  
 
Vi tycker oss se tre brister i projektets struktur. Det första är att pilotsatsningen borde ha 
föregåtts av gemensamma träffar, där pedagoger, förskolechefer och projektledning, 
tillsammans tagit fram en tidsbestämd arbetsplan samt gemensamt tagit del av tidigare 
forskning inom området. Det framgår tydligt i våra studier av tidigare forskning att deltagarna 
i detta projekt begått samma misstag som flera enheter upptäckt tidigare, vilka kunde ha 
förbigåtts genom ett grundligare förarbete. Det andra är att projektledningen ännu tydligare 
ställt krav på förskolecheferna att de ansvariga pedagogerna skulle beredas arbetsavlastning 
för att kunna utveckla det pedagogiska tankarna under termin två. Det tar tid att utveckla och 
sprida nya pedagogiska tankar. Förskolecheferna borde ha tagit en större del i arbetet med 
lärgrupperna, dels för att visa sitt intresse för pedagogernas insatser, dels för att de i egenskap 
av ledare ge stöd och driva egna pedagogiska tankar. En tredje brist, som vi tolkar det, ligger 
hos pedagogerna. Deras enskilda ansvar att utnyttja och dra fördel av de förutsättningar de 
faktiskt erbjudits har till stor del varit bristfälliga. Då främst vad gäller dokumentation och 
lagring av produktioner i Unikum. Möjligheten att blogga och föra virtuella konversationer 
har i det närmaste varit obefintlig. Antalet produktioner och aktivitetsförslag som skulle 
utgöra ett internt, digitalt läromedels bibliotek, är i princip tomt efter två terminers arbete.  
 
 
6.4  Tavlans användningsområde 
 
Avsikten med att utnyttja interaktiva tavlor i utbildningssyfte är att dels arbeta med IKT 
verktyg som ett bland andra lärverktyg i förskolan, dels att erbjuda ytterligare ett lärverktyg 
som kan stimulera ännu fler lärstilar. Förskolan ska spegla samhället där teknologin är en 
nödvändighet för information och utveckling. Det finns förhoppningsvis även en djupare 
tanke där barn ska ges möjlighet till nya erfarenheter genom att behärska nya färdigheter med 
hjälp av ett nytt mångfacetterat lärverktyg. Effektiv användning av IKT i utbildningen ger 
möjlighet till visualisering, simulering och vägledning. Tavlan ger många möjligheter att 
integrera IKT i förskolans dagliga verksamhet. Flera ämnen, bearbetas samtidigt i de olika 
aktiviteterna, språket utvecklas i dialog med kamrater och vuxna under tiden de olika ämnena 
avhandlas. Det kan gälla matematiska eller naturvetenskapliga ämnen såväl som geografiska 
eller aktuella nyheter där begrepp visualiseras och bearbetas genom samtal och barnens 
direkta interaktion med hjälp av tavlans verktyg.   
 
Fler barn kan få känslan att komma till sin rätt med andra nya typer av redskap för att genom 
utforskande öka inlärning och förmåga till samarbete. För en del kan detta verktyg eventuellt 
ge dem möjlighet att visa upp kunskaper och kompetenser de annars inte presterar på grund 
av för dem olämpliga arbetsformer. Alla barn ska få samma chans att lära betyder inte att alla 
ska lära sig på samma sätt. ”Barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen ska uppmuntras 
och deras vilja och lust att lära ska stimuleras” (Skolverket 2010:6). Vygotskij använde sig av 
ordet förmedling vilket förklarar alla typer av stöd i läroprocessen, dessa kunde vara personer 
eller verktyg. Verktygen är något som skiljer människan ifrån andra arter och vi använder oss 
av dem för att lära oss nya saker och att kommunicera. Tavlan kan skapa nyfikenhet och lust 
till lärande. Det finns möjlighet att delta med alla sinnen eftersom tavlan är interaktiv. Man 
kan på ett lätt sätt gå mellan olika program och vara på Internet. Barnen får möjlighet att lära 
sig tillsammans då de kommunicerar och producerar. 
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Tavlan är ett fantastiskt verktyg för genomgångar och samlingar. Storlek och 
interaktivitetsmöjliheter är en faktor som påverkar delaktighet och lust att undersöka 
tillsammans.  Alla görs uppmärksamma på och har möjlighet att interagera individuellt och 
kollektivt. Sagan kan exempelvis ses av alla och vid eget skapande blir alla delaktiga genom 
sina aktiviteter då de ändrar handling och innehåll efter sitt tycke och smak. Tavlan med till-
hörande dator och simuleringsprogram ger möjlighet att simulera händelser, både historiska 
och naturvetenskapliga som tidigare ej varit möjligt. Att utforska hur kroppen ser ut inuti, hur 
det känns att sitta i en rymdraket eller följa ett vulkanutbrott. Pedagogerna i vår undersökning 
poängterar att tillgänglighet till strukturerade ”lektioner” eller användnings-områden lagrade i 
ett gemensamt forum för intresserade användare skulle underlätta och göra tavlan än mer 
använd. En aktiv gemensam lärplattform med lektionsförslag och aktiviteter sorterade under 
ämnen skulle underlätta den pedagogiska planeringen och därigenom den dagliga verk-
samheten med kvalitet, resultat och läroplansmålen i fokus. Sådana nationella lärplattformer 
kan vi redan idag hitta framförallt inom grundskola och gymnasium. Även om den interaktiva 
tavlan används i syfte att öka inlärningsmöjligheterna för barn med olika lärstilar behöver vi 
ställa oss kritiska, vara observanta och fundera kring om inte samma resultat kan uppnås även 
utan detta teknologiska verktyg.  
 
 
6.5 Slutsats 
 
Vi frågar oss vilken trovärdighet har resultatet av vår undersökning i ett vidare perspektiv. Att 
utifrån våra frågeställningar ta reda hur interaktiva tavlor utvecklar och berikar förskolan och 
hur de påverkar lärandet? Ger resultatet en fingervisning om huruvida den interaktiva tavlan 
är eller inte är ett kompletterande lärverktyg för framtida pedagogiska informations- och 
kommunikations- teknologiska satsningar och investeringar? Vår slutsats är att det till stor del 
handlar om det synsätt pedagogerna förmedlar och hur de kan förklara det pedagogiska syftet 
med tavlorna som ytterligare en representationsform i lärandesituationer. ”Det är viktigt att 
man har stenkoll på målen, att man hela tiden vet vart man är på väg” (Vestlin red. 2009). 
Implementering av nya verktyg tar tid och kräver kraft att initiera, vilket majoriteten av 
tidigare forskning bekräftar, men den tidsförlust pedagoger initialt gör är väl värt mödan om 
vi ser till de vinster och möjligheter den kan ge varje barns utveckling och möta individens 
lärstil. ”Det är det vi ska ha IKT i skolan till, fler barn ska lära sig mer!” (Vestlin red. 
2009:52) 
 

• Vi ville undersöka om och hur interaktiva tavlor kan vara ett verktyg som stöd för 
barns utveckling och lärande 

Ser vi på barnens aktivitet vid tavlan, deras motivation, nyfikenhet och upptäckarglädje ställer 
vi som undersökare och pedagoger oss positiva till interaktiva tavlor. I ett specialpedagogiskt 
perspektiv, där tavlan ger utrymme för blyga, tillbakadragna och mindre verbala barn eller 
barn i behov av ytterligare stöd, är tavlan ett gott kompletterande verktyg för att ge alla 
förutsättningar utifrån sina behov. Enligt läroplan för förskolan ska ”Den pedagogiska 
verksamheten anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver 
mer stöd än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar” 
(skolverket 2010).  

 
• Hur upplever barn och personal den interaktiva tavlans möjligheter för lärande innan 

och efter sex till åtta månaders användning. 
Under tiden för detta projekt förstår vi genom barn och pedagogers agerande och uttalande det 
positiva gehör användningen av tavlan ger både vad gäller lust och lärande. I vilken grad 
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lärandet vid tavlan ger fler möjligheter beror på vilka förutsättningar som finns. Det handlar 
om pedagogers barnsyn, inställning till tid och syn på barns lärande. Det handlar även om 
ledningens stöd och support. Demokratiska förutsättningar för lärande handlar om att alla 
barn har tillgång till verktygen och kan använda dessa, oavsett kön, klass och etnicitet. Först 
då skapas förutsättningar att länka samman lärande, rättigheten att göra sig hörd och bli aktivt 
delaktig i förskola och samhälle.   

 
• Vilka förutsättningar krävs för barn och pedagoger för ett framåtskridande arbete med 

interaktiva tavlor? 
Den slutsats vi utifrån intervjuerna med pedagogerna kan dra är att med bättre fungerande 
stöd och support från ledning och projektansvariga skulle deras kompetens och därmed 
utvecklingen tillsammans med barnen vid tavlan visa än bättre resultat. Den fråga man kan 
ställs sig är var det personliga ansvaret över den personliga- och verksamhetens utveckling 
finns och vad som krävs från arbetsgivaren, då inga tydliga riktlinjer finns för detta. Den tid 
pedagogerna i projektet tilldelats var under den första terminen lika för alla, då tid för 
planering, genomförande och dokumentation betalades genom projektet. Under den andra 
terminen har förutsättningarna varit mycket olika beroende på hur mycket schemalagd 
planeringstid varje enhet disponerar över. Inom tidsramen för vår undersökning har vi tyvärr 
inte haft möjlighet att intervjua rektorerna om deras ambition att ge sin förskola det stöd som 
krävs för en så god utveckling av pedagogiken kring användandet av tavlan som möjligt. 
Enligt informanternas beskrivningar finns här en tydlig brist i kommunikation mellan de tre 
parterna, pedagoger, skolledare och projektledare.  
 
 
6.6  Framtida forskningsfrågeställningar 
 
Många men dock inte alla tavlans möjligheter har vi sett utnyttjas i vår undersökning. Att alla 
möjligheter ännu inte tagits tillvara är troligtvis den korta tid projektet varit igång och att nya 
användningsområden och aktiviteter utvecklas över tid. I en framtid kommer vi 
förhoppningsvis att se en utveckling inom undersökt kommun vad gäller interaktivitetens 
möjligheter med exempelvis vokis (en personligt designad figur- en avatar, som fungerar som 
ett alterego på Internet med tillhörande ljudfil, där man kan berätta om sig själv), vilka 
skyddar integriteten samtidigt som det ger möjlighet till globalt samarbete i form av 
exempelvis e-Twinning. Vilka aktiviteter som utvecklas över tid vore intressant att undersöka 
vidare.
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Bilaga 1 
 
Frågor att ställa vid intervjutillfälle1 

 
 

1. På vilket sätt har ni introducerat tavlan för barnen?  
 
 
 

2. På vilket sätt är barnen aktiva kring tavlan och hur tror ni att lärandet sker? 
 
 
 

3. Vilka barn är mest aktiva vid tavlan? Ser ni något mönster? (klass, kön ,ålder, 
etnicitet) 

 
 
 

4. Hur upplever ni att den interaktiva tavlan kan vara ett verktyg för att utveckla 
barns språk, kreativitet, fantasi och självkänsla, samt arbetet kring svenska och 
matematik? 

 
 
 

5. Vilka läroplansmål riktar ni er mot med hjälp av tavlan? 
 
 
 

6. På vilket sätt involveras föräldrarna i arbetet med den interaktiva tavlan? 
 
 

7. Vilken PIM nivå har ni nått upp till? 
 
 

8. Har ni deltagit i utvecklingsenhetens enkät? Vilket stöd upplever ni att ni får från 
ledningen? 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bilaga 2 
 

Frågor att ställa vid intervjutillfälle 2 
 
 

 
 
 

2. På vilket sätt är barnen aktiva kring tavlan och hur tror ni att lärandet sker? 
 
 
 

3. Vilka barn är mest aktiva vid tavlan? Ser ni något mönster? (klass, kön ,ålder, 
etnicitet) 

 
 

4. Hur upplever ni att den interaktiva tavlan kan vara ett verktyg för att utveckla 
barns språk, kreativitet, fantasi och självkänsla, samt arbetet kring svenska och 
matematik? 

 
 
 

5. Vilka läroplansmål riktar ni er mot med hjälp av tavlan? 
 
 
 
 

6. På vilket sätt involveras föräldrarna i arbetet med den interaktiva tavlan? 
 

 
 

7. Vilket stöd upplever ni att ni får från ledningen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bilaga 3 

 
 
 
Etiskt ställningstagande 
 
 
Vi är två lärarstudenter vid Linnéuniversitetet och vi skall nu skriva vårt examensarbete. I vår 
studie är vi är intresserade av om Interaktiva tavlor är ett ytterligare och kompletterande 
verktyg för barns utveckling och lärande, vi undrar även om det påverkar barnens kreativitet 
och sociala kompetens. Spännande är även att se hur barnen blir delaktiga i 
lärandesituationen.  
 
För att genomföra detta med ett gott etiskt förhållningssätt utifrån Vetenskapsrådets etiska 
principer (2002), behöver vi härmed föräldrarnas muntliga tillåtelse till att deras barn är 
närvarande vid våra observationer, samt rektors skriftliga tillåtelse. Vi vill även informera de 
närvarande pedagogerna om att vi kommer att ställa några intervjufrågor. De svar vi hoppas få 
kommer att behandlas med största respekt vilket för oss innebär att vi skyddar de inblandades 
identitet när vi använder oss av materialet. För att kunna utföra vår studie behöver vi även 
pedagogernas muntliga tillåtelse. 
 
Er medverkan är anonym och lämnade uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och 
endast inom ramen för denna undersökning. Deltagandet är frivilligt och det är möjligt att 
närsomhelst under studien avbryta sitt deltagande. 
 
Vänligen, Agneta Olsson och Agneta Sandh 
 
Rektors namnteckning…………………… 
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