
Vad tillför ITP WhiteBoard din undervisning? 

 

Det finns idag massor av olika appar och pedagogiska digitala verktyg att välja emellan. Med ITP 

WhiteBoard får du tillgång till flera väl genomtänkta pedagogiska  

digitala verktyg på en plats!  

ITP WhiteBoard begränsar inte pedagogens kreativitet eller behov av anpassning så som en app ofta gör 

med begränsat formspråk och innehåll.  

Mängder av klassrum är idag utrustade med interaktiv teknik som inte alls används så som den gedigna investeringen 

en gång motiverade till.  Ofta för att pedagogen inte fått de pedagogiska fördelarna förklarade, saknar programvara 

för att kunna jobba med utrustningen eller helt enkelt aldrig fått förklarat hur tekniken fungerar. 

 

Vår support är öppen för dig! Vi får ofta beröm för att vi omgående hjälper till att avvärja avbrott under 

pågående lektioner genom vår kompetenta supportteam i såväl teknik som pedagogik. Kundsupporten 

ingår i licensavgiften och håller öppet helgfria vardagar 08-17 via telefon alt. mail.  

Alla funktioner, instruktioner och hjälpavsnitt är på svenska och programmet såg dagens ljus första gången i Täby 

2006 och är utvecklad (och vidareutvecklas ständigt) i mycket nära sammarbete med pedagoger från såväl förskola, 

grundskola, särskola som universitet. ITPWB har tusentals användare från Kiruna i norr till Hällby i söder och är en 

naturlig del i många av Stockholms Stads klassrum, ofta förknippad med interaktiva projektorer från Epson. 

ITPWB här helt hårdvaruoberoende och inte bunden till någon specifik 

teknik*.  

Desktop är utvecklad för såväl Mac som PC med installationsfil vanligtvis för 

paketering centralt. 

Live! fungerar i valfri webbläsare med internetuppkoppling, dvs. utan 

installation och är obunden märke eller teknik*. 

Det som är helt unikt är att installationsversionen (kallas Desktop) och webbapplikationen (kallad Live!) är nära 

sammankopplade, men går självklart att använda helt fristående. Vi får ofta beröm för att ITPWB är enkelt att 

förstå och komplett med sina många pedagogiska funktioner! 

*Fungerar med valfri teknik, så som surfplattor, datorer, notebooks, Chromebooks, Mac, PC, mobiler, digitala skärmar, interaktiva 

tavlor, touchskärmar, interaktiva projektorer exempelvis SmartBoards, CleverBoards, Epson, BenQ, ActiveBoards, Samsung, Philips, 

Nec, Lenovo, HP, Apple, med flera, med flera.  

ITPWB ger deltagare möjlighet att interagera och kommunicera på en gemensam yta, enkelt uttryckt en digital 

whiteboardtavla.  

Och ITPWB kan så mycket mer; I programmet finns mängder av funktioner för att skapa egna övningar och 

knyta ihop dessa med exempelvis läroplan och bedömningsmallar. 

Med Live! ges klassen en trådlös aktiv digital kompetent whiteboard-yta att kommunicera kring på några få sekunder. 

 Ingen installation krävs, ingen specifik hårdvara* krävs – det är bara att sätta igång ! 

ITPWB har erkänt låg instegströskel för ovana men är samtidigt komplett för den avancerade användaren. 

 


