
Interaktive tavler  
- workshop 
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Dagsprogram 

14.00   Velkommen til workshopen 
 

14.05  Interaktive tavler i undervisningen 

  - Overordnet overblik over den interaktive tavle 

  - Didaktiske muligheder 

  - Videocases med anvendelse af tavlen 
 

14.40  Interaktive tavler i praksis 

  - Fælles aktiviteter i forhold til tavlen 
 

15.45  Afslutning 

 



Interaktive tavler 
- hvad kan jeg bruge den til? 
 



Hvordan kan tavlen være med til at differentiere undervisning i forhold til:  

• Elevernes forskellige niveauer? 

• Elevernes forskellige læringsstile? 

• Undervisningsmetoder? 

• Formidlingsform? 

Hvordan kan tavlen være med til at øge elevernes: 

• Aktivitet og deltagelse? 

• Motivation?  

Måder at anvende tavlen: 

• Teknisk 

• Software 

Interaktive tavler 
- didaktisk forberedelse 
 



 

 

Underviseren gennemgår 
et emne 

Traditionel undervisning 
og traditionel anvendelse 

af teknologien 

 
 

Underviseren gennemgår 
et emne og eleverne 

inddrages aktivt 
Teknologien understøtter 

den traditionelle 
undervisning 

 

 
Eleverne arbejder aktivt 

med den interaktive tavle  
i læringsprocessen 

Teknologien understøtter 
elevernes læringsproces 

 

Interaktive tavler 
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Interaktive tavler 
- didaktiske muligheder 
 



Lærerrollen: 

• Forklaring af det faglige stof 

• Dialog med eleverne, ofte via håndsoprækning 

 

Elevrollen: 

• Lyttende 

• Dialog, ofte via håndsoprækning 

 

Eksempler: 

• Interaktive tavler i matematiundervisningen 

 

Underviseren gennemgår 
et emne 

Traditionel undervisning 
og traditionel anvendelse 

af teknologien 
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Interaktive tavler 
- didaktiske muligheder 
 

http://www.mercantube.dk/player.php?fid=667
http://www.mercantube.dk/player.php?fid=667


Lærerrollen: 

• Forklaring af det faglige stof 

• Dialog med eleverne 

• Involvering af eleverne, også fysisk og elektronisk 

 

Elevrollen: 

• Lyttende 

• Dialog, ofte via håndsoprækning 

• Tavleaktiv ved egen computer eller ved tavlen 

 

Eksempler: 

Interaktiv tavle i spanskundervisningen 

 

 

 

 

 

Underviseren gennemgår 
et emne og eleverne 

inddrages aktivt 
Teknologien understøtter 

den traditionelle 
undervisning 
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Interaktive tavler 
- didaktiske muligheder 
 

http://www.mercantube.dk/player.php?fid=663


Eleverne arbejder aktivt 
med den interaktive tavle  
i læringsprocessen 
Teknologien understøtter 
elevernes læringsproces 

 

Lærerrollen: 

• Instruere, sætte eleverne i gang og vejleder i 
processen 

 

Elevrollen: 

• Dialog  og samarbejde i grupperne 

• Tavleaktiv kombineret med andre aktiviter i 
grupperne 

 

Eksempler: 

Samfundsfagsspil med interaktiv tavle 
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Interaktive tavler 
- didaktiske muligheder 
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Interaktive tavler i praksis 
- fælles aktiviteter i forhold til tavlen 
 

Jeopardy 

• Hvordan man laver den 

• Fælle afprøvning 

 

Flytte med tekstobjekter (Velfærdsmodellen) 

• Hvordan man laver den via tavlen 

• Hvordan man laver den i PP og importerer 

• Fælle afprøvning 

 

To Days Meet (www.todaysmeet.com) 

• Hvordan man opretter aktiviteter her 

• Fælle afprøvning 



Sendsteps 

 Afstemningssystem, hvor der med en mobile enhed kan stemmes via en 
internetside, via SMS eller via Twitter 

 Der skal installeres en plugin i PowerPoint  
Downloades fra www.sendsteps.com 

 

Interaktive tavler i praksis 
- fælles aktiviteter i forhold til tavlen 
 

Tilføj afstemning 

Tilføj meddelelsesside Start/stop session Menupunkt i PowerPoint 

http://www.sendsteps.com/

