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Abstract 

Digital tools are getting increasingly widespread in our everyday lives as well as in school. How-

ever, according to the national agency for education in Sweden, digital tools are rarely used to 

develop the mathematics education. With a survey, I investigated how teachers integrate digital 

tools in mathematics education and if the teachers’ perceived knowledge affects the integration in 

some way. With help from the TPACK framework I analyzed the results from 97 respondents. 

The results showed that teachers who experience good knowledge tend to vary their teaching 

using digital tools more than teachers who appreciated their skills as inadequate. The most 

common area of use for digital tools in mathematics is skills training, class review and visual-

ization. The study suggests that there is a need for education in how to use digital tools in the 

education in order to be able to integrate digital tools in a favorable manner. 
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Sammanfattning 

Digitala verktyg får en allt mer utbredd plats både i vår vardag såsom i skolan. Enligt skolverket 

används dock digitala verktyg sällan för att utveckla matematikundervisningen. Med hjälp av en 

enkätstudie undersöktes på vilket sätt lärare integrerar digitala verktyg i matematikundervisningen 

och om lärarens upplevda kunskap påverkar integreringen på något sätt. Med hjälp av ramverket 

TPACK analyserades resultaten ifrån de 97 respondenter som deltog. Detta visade att lärare som 

upplever goda kunskaper tenderar att variera sin undervisning med hjälp av digitala verktyg mer 

än de lärare som uppskattade sina kunskaper som otillräckliga. De vanligaste användnings-

områdena för digitala verktyg inom matematiken är således färdighetsträning, genomgångar och 

visualisering. Studien antyder att det krävs utbildning i hur digitala verktyg kan användas i under-

visningen för att kunna integrera digitala verktyg på ett gynnsamt sätt.  

Nyckelord 

digitala verktyg, lågstadiet, matematikundervisning, mellanstadiet, TPACK.
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1 INLEDNING 

Enligt en rapport som skolverket gjorde angående IT i skolan visar det sig att 

tillgången till digitala verktyg har ökat avsevärt ute på skolorna under de senaste 

fyra åren. Trots detta används dessa verktyg i låg utsträckning för att utveckla 

undervisningen inom ämnet matematik (Skolverket, 2016a). Med anledning av 

detta har jag funderat kring hur digitala verktyg kan användas som ett pedago-

giskt verktyg i matematikundervisningen. Under mina tre verksamhetsförlagda 

utbildningar var jag på två olika skolor inom samma kommun. Dessa två skolor 

hade helt olika förutsättningar för att bedriva undervisning med hjälp av digitala 

verktyg. Den ena skolan använde sig av datorvagnar som delades mellan flera 

klasser och en interaktiv skrivtavla installerad i varje klassrum medan den andra 

skolan använde sig av 1:1, en dator per elev, samt en datorprojektor installerad i 

varje klassrum. Dessa digitala verktyg användes också i olika utsträckning. 

Skillnaderna i hur mycket och på vilket sätt lärarna använde sig av de verktyg 

som de hade tillgång till skapade funderingar hos mig. Något jag också upp-

märksammade var skillnad i kompetens kring digitala verktyg bland lärarna.  

 

På begäran från regeringen har Skolverket (2016b) tagit fram ett nytt förslag om 

att implementera digitala verktyg ännu mer i undervisningen för alla åldrar inom 

grundskolan. Förslaget handlar om att digital kompetens skrivs fram tydligare i 

ämnes- och kursplaner. För att detta ska bli möjligt krävs att lärare utbildas inom 

digitala verktyg, vilket skolverket (2016a) lyfter fram. Hemberg (2011) skriver att 

lärare som upplever att de inte behärskar digitala verktyg tillräckligt bra för att 

fokusera på vad syftet med användingen är riskerar att hamna i ett läge där 

didaktiken kommer i skymundan för tekniken. Grevholm (2012) menar att 

läraren är den faktor som har störst påverkan för elevers resultat och bör därför 

besitta god kompetens både inom didaktik men även inom digitala verktyg för 

att alla elever ska uppnå bästa resultat. 
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Att studera hur lärare använder digitala verktyg inom matematikundervisningen 

och hur lärares kunskaper om digitala verktyg som ett pedagogiskt verktyg ser ut 

kan ses som ett bra avstamp för min blivande yrkesroll som matematiklärare.  

1.1 Syfte 

Syftet med den föreliggande studien är att undersöka hur lärare i skolans lägre 

årskurser, f-3 och 4-6 integrerar digitala verktyg i matematikundervisningen. 

Vidare avser jag att analysera huruvida lärares kunskaper kring digitala verktyg 

påverkar hur lärare väljer att använda sig av dessa verktyg inom matematiken. 

Med utgångspunkt i syftet har följande frågeställningar formulerats.  

 1.1.1 Frågeställningar 

 På vilket sätt integrerar lärare digitala verktyg i matematikundervisning-

en?  

 På vilket sätt påverkar lärares upplevda kunskaper om digitala verktyg 

som ett pedagogiskt verktyg integreringen inom matematikundervisning-

en? 

 Framkommer det några skillnader i den upplevda kunskapen om digitala 

verktyg som ett pedagogiskt verktyg beroende på vilken årkurs läraren 

arbetar i?    
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2 LITTERATURBAKGRUND 

I kommande del av uppsatsen kommer kopplingar till läroplanen, Lgr11 och 

tidigare forskning inom området att presenteras. Detta för att skapa en tydlig 

bild av det valda ämnesområdet. Jag har valt att enbart fokusera mina studier 

mot årskurserna f-3 och 4-6. Däremot kommer viss forskning som presenteras 

beröra andra årskurser. Eftersom detta område är förhållandevist nytt finns inte 

ett stort utbud av forskning enbart mot lägre åldrar, dock kommer det som 

presenteras från läroplanen kopplas till de aktuella årskurserna.   

2.1 Digitala verktyg  

I denna uppsats nämns begreppet digitala verktyg ofta. Digitala verktyg inne-

fattas av allt från datorer och interaktiva skrivtavlor till själva programmen som 

används, exempelvis Word och dataspel. Valet att använda begreppet digitala 

verktyg gjordes just eftersom det innefattar flera olika typer av teknik.   

 2.1.1 Digitala verktyg i läroplanen  

Dagens läroplan, Lgr11 har inte några fasta direktiv om hur mycket eller vilken 

typ av digitala verktyg som bör ingå i matematikundervisningen. Däremot 

framkommer det i Lgr11 under syftet för ämnet matematik att 

 

Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper 

i att använda digital teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra be-

räkningar och för att presentera och tolka data (Skolverket, 2011; 62). 

 

Däremot har läraren möjlighet att planera sin egen undervisning. Genom detta 

kan digitala verktyg användas mer eller mindre. Dock bör avsikten med använd-

nigen vara att utveckla de fem förmågorna som enligt skolverket (2011) är 

procedur, kommunikation, begrepp, problemlösning och resonemang, samt 

erbjuda elever individanpassad undervisning. Detta blir viktigt att ta i beaktning 

då viss forskning menar att elever kan lära sig lättare med hjälp av digitala 

verktyg. Ett exempel på detta är Bakker, van den Heuvel-Panhuizen och Robitz-

sch (2016) som undersöker om elever lär sig mer matematik när de får tillgång 
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till digitala spel. De påstår att elever lär sig mer om multiplikationstabellerna när 

eleverna fick spela ett speciellt digitalt spel. 

 2.1.2 Digitala verktyg i undervisningen 

Enligt skolverket (2016a) får digitala verktyg en allt mer utbredd plats såväl i 

skolan som i vardagen.  Forskning gjord inom området visar att det finns stora 

möjligheter för lärare att använda digitala verktyg som ett pedagogiskt hjälp-

medel i undervisingen. Ett exempel är Håkansson Lindqvist (2015) som i sin 

studie forskar om hur användningen av 1:1 ser ut i två klasser bland de äldre 

årskurserna i grundskolan. Författaren påstår att lärare upplever att det skapas 

nya undervisningsformer i och med integreringen av digitala verktyg. Till exem-

pel möjligheten till att visualisera uppgifter för eleverna. Hon skriver också att 

lärare får bredare tillgång till undervisningsmaterial via webben samt att möjlig-

heten att följa upp elevers kunskapsutveckling underlättas. Trots dessa möjlig-

heter till underlättning i arbetet och nya undervisningsformer krävs det, enligt 

Håkansson Lindqvist, god lärarkompentens kring dessa digitala verktyg för att 

de ska ge något resultat vid användning. 

        

Samuelsson (2014) hävdar utifrån resultatet från hennes studie att trots den 

relativt höga tillgången till digitala verktyg är det stor ojämnlikhet i hur elever får 

tillgång till och använder sig av dessa.  Författaren menar att lärare saknar 

kompetens kring hur digitala verktyg bör användas i undervisingen och bristerna 

i att erbjuda elever en likvärdig utbildning med digitala verktyg blir därför 

påtaglig. I förhållande till detta påstår Oxstrand (2013) i sin studie kring medie-

kunskap att lärare behöver kontinuerlig fortbildning kring digitala verktyg för att 

kunna utnyttja dess fulla potential i undervisningen. Finns det inga minimikrav 

på vilka kunskaper lärare behöver finns det heller ingen möjlighet till en lik-

värdig utbildning med digitala verktyg hävdar författaren. Oxstrand (2013) vill 

också att det ska finnas en genomtänkt tanke med undervisning med digitala 

verktyg som genomsyrar skolvardagen.  

 

I sin studie kring följderna av 1:1 införandet i skolan hävdar även Tallvid (2015) 

att det finns stora möjligheter med digitala verktyg för att utveckla undervis-
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ningen. Däremot menar Tallvid att det i sig inte är en självklarhet att det skapas 

en positiv utveckling för den praktiska undervinsingen genom att införa digitala 

verktyg i undervinsingen. Digitaliseringen utmanar lärare att utvecklas inom 

området och Tallvids studie visar att det bland annat har påverkan på hur lärare 

planerar sina lektioner. Författaren menar även att det över tid förändrar elevers 

sätt att se och använda digitala verktyg för ett lärandesyfte.     

2.2 Digitala verktyg i matematikundervisningen 

Hillman och Säljö (2014) studerade hur digitala verktyg kan forma matematik-

klassrummet. De skriver att nya sätt för räkning och resonemang skapas till 

skillnad från att enbart jobba med penna och papper. Till exempel kan eleverna 

få uppgifter visualiserade för sig och direkt återkoppling då flera program ger 

svaren i samband med att eleverna genomför en uppgift. Att genomföra olika 

grafiska och algebraiska lösningar, pröva olika typer av modeller eller använda 

statistikprogram är ytterligare användningsområden för digitala verktyg som kan 

hjälpa elever att utveckla sina matematiska förmågor. Polly (2014) studerade hur 

lärare i grundskolan integrerade digitala verktyg i undervisingen och observerade 

då tre lärare under ett års tid. Studien visar att de tillfällen där digitala verktyg 

användes som ett hjälpmedel var vid helklassgenomgångar eller vid enskilt 

arbete för att färdighetsträna moment inom matematiken. Av studien framkom 

det även att lärare ansåg att undervisningen inom matematik underlättades 

genom att använda digitala verktyg till exempel för att förenkla presentationer 

och hjälpa elever förstå nya matematiska begrepp.    

  

Redan på 90-talet skrev Dahland (1993) att arbetet med digitala verktyg inom 

matematiken kommer att öka möjligheten för elever att skapa större förstålse 

för bland annat beräkningar och symboler men framförallt att arbeta med 

praktiska experiment i matematiken. Dock hävdade han redan då att dessa 

verktyg inte alltid skulle användas på det mest effektiva sättet. För att effektiv-

isera användingen menar han att lärarna måste bli intresserade av att förstå hur 

dessa digitala verktyg kan användas som hjälpmedel, exempelvis vid färdighets-

träning, för att utveckla matematikundervisnigen. Senare forskning gjord av 

Attard (2013) som undersökte hur lärplattor implementeras i matematikunder-



Karlstad universitet  Linda Antonsson 

6 

 

visingen, menar att det finns stora möjligheter i matematiken där lärplattor kan 

vara till stor nytta som ett pedagogiskt hjälpmedel. Till exempel när eleverna får 

tillgång till digitala appar som innehåller matematiska spel. Dock påstår även 

Attard att utan god lärarkompetens minskas chansen att uppnå en framgångsrik 

undervisningsmetod. Forgasz (2002) menar även han att matematiklärare har 

stor användning av digitala verktyg i sin undervisning. Genom de tillfällen som 

skapas då eleverna på nya sätt kan utföra och se deras beräkningar. Dock påstår 

författaren att lärarens tidigare erfarenheter av digitala verktyg, kompetens inom 

digitala verktyg och intressen inom ämnet påverkar hur läraren organiserar 

undervisningen med verktygen.    

 

Studien gjord av Hillman och Säljö (2014) påvisar att digitala verktyg inte alltid 

används i den utsträckning och för det syfte som skaparna av de digitala verk-

tygen tänkte från början. Hillman och Säljö (2014) menar att lärare anpassar 

teknologin efter deras förståelse för den, vilket i sin tur leder till att olika lärare 

skapar olika lärmiljöer baserat på förståelsen för det digitala verktyget. Hillman 

och Säljös (2014) studie avsåg att undersöka hur matematiklärare använder en 

avancerad grafisk kalkylator. Studien visar att lärarna utformar undervisningen 

tämligen olika trots att det enda digitala verktyget som användes var denna 

kalkylator. Lärarna anpassade alltså undervisningen utefter deras kunskap för 

den grafiska kalkylatorn. 

 

Drijvers, Doorman, Boon, Reed och Gravemeijer (2010) presenterar en studie 

kring matematiklärare i klassrum med tillgång till digitala verktyg. De har stude-

rat hur läraren organiserar sina matematiklektioner med hjälp av digitala verktyg. 

De hävdar att lärarens uppfattning om det digitala verktyget är det mest avgö-

rande för hur läraren använder sig av detta i matematikundervisingen. Upp-

fattar läraren digitala verktyg som ett positivt pedagogiskt redskap som skapar 

variation i undervisningen kommer läraren använda verktyget mer ofta. Medan 

en lärare som upplever att digitala verktyg är svåra att hantera och övervaka 

resultaten kommer undvika att använda dessa i sin undervisning.  
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2.3 Lärares kompetens gällande digitala verktyg 

Som presenterats tidigare i texten har lärarens kompetens kring digitala verktyg 

visat sig vara avgörande för hur digitala verktyg används som ett pedagogiskt 

hjälpmedel i undervisningen, inte minst i matematikundervisningen. Flera 

forskare har fokuserat sina studier på hur lärare uppfattar sin kompetens för 

digitala verktyg. Exempelvis undersökte Wood, Gac Karp, Mioa och Perlman 

(2008) lärares kunskaper om digitala verktyg. De hävdar att lärarna i deras studie 

anser sig besitta relativt god kunskap för att använda digitala verktyg på ett 

tillfredställande sätt i undervisningen. Dock, skilde det sig mellan könen och i 

tidigare arbetslivserfarenhet huruvida lärarna kände trygghet i användningen. 

Enligt denna studie visar det sig också att där lärare känner störst osäkerhet är 

vid användingen av olika webbsidor. Detta på grund av det stora utbudet och 

brist på tid för att sätta sig in i materialet.   

   

Grandgenett (2008) menar att den största utmaningen för lärare är att förstå hur 

och när digitala verktyg lämpar sig bäst för att använda i matematikunder-

visningen. Därför påstår han att lärare bör ställa sig frågor som, när kan elever få 

använda sig av kalkylatorer för att träna aritmetik? Är det gynnsamt för alla 

elever att använda digitala verktyg för att träna grundläggande algebra? För-

fattaren menar också att frågor som dessa förtydligar hur komplicerat det kan 

vara med användning av digitala verktyg inom matematiken. Dock finns vissa 

egenskaper hos lärare som visat sig vara extra viktiga för att undervisa med hjälp 

av digitala verktyg. Några av dessa egenskaper är att läraren ej är rädd att testa 

ny teknik och att läraren använder tekniken i korrelation med en välutvecklad 

undervisningsteknik. Harris, Mishra och Koehler (2009) som studerade hur 

digitala verktyg integrerades i undervisingen påstår att enbart förse lärare, elever 

och klassrum med dyra digitala verktyg inte leder till bättre resultat för eleverna. 

Det bör finnas ett sammanhang mellan teknik, pedagogik och innehåll för att på 

ett lyckat sätt integrera digitala verktyg i undervisingen. Att enbart satsa på nya 

digitala verktyg utan att lägga stor vikt vid att vidareutbilda lärare ger inget 

gynnsamt resultat. Lärare måste vara väl medvetna om fördelar, nackdelar och 

vid vilka tillfällen som det digitala verktyget kan hjälpa eleverna att utvecklas 
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inom matematiken för att användiningen ska bli gynnsam (Harris, Mishra & 

Koehler, 2009).  

2.4 Kritisk diskussion om digitala verktyg i undervisningen 

Att det finns många användningsområden för digitala verktyg inom undervis-

ning och även inom matematiken har framkommit av tidigare presenterad 

forskning. Dock menar vissa forskare att digitala verktyg inte nödvändigvis löser 

vissa problem som även uppstår vid traditionell undervisning. Exempelvis 

presenterar Petersson, Lantz-Andersson och Säljö (2014) i en studie om att 

använda digitala verktyg som ett laborativt hjälpmedel. Författarna hävdar att 

problematiken att lösa rutinuppgifter snabbt och gå vidare utan att reflektera 

över vad uppgifterna egentligen betyder är en risk som finns med traditionell 

undervisning men även med digitala verktyg. Författarna menar att det finns 

sammanhang i undervisningssituationer där digitala verktyg kan komma att vara 

ytterst gynnsamt för lärandet. Risken att under mindre gynnsamma förhållanden 

blir digitala verktyg enbart ett meningslöst klickande på olika symboler och utan 

reflektion.  

Nordström och Lundin (2014) lyfter frågan om elever verkligen har kompeten-

sen som krävs för att kunna använda digitala verktyg i sina studier på ett till-

fredsställande sätt. Med guidning från läraren menar de att digitala verktyg kan 

ha en positiv effekt för lärandet. Dock, saknar läraren kompetens för att tillämpa 

digitala verktyg i undervisningen ger detta inga positiva förutsättningar för elever 

att använda sig av de digitala verktygen i syftet att utveckla lärandet.   

2.5 Sammanfattning 

Än så länge finns ingen tydlig beskrivning i Lgr11 om hur mycket eller vilket 

digitalt verktyg som bör användas inom matematikundervisningen. Däremot 

framgår det att digitala verktyg ska vara en del av matematikundervisningen, till 

exempel för att utföra olika typer av problemlösningar (Skolverket, 2011). 

Digitala verktyg används i olika utsträckning inom matematikundervisningen 

och både ny och äldre forskning tyder på att digitala verktyg kan ha en positiv 

effekt på undervisnigen och lärandet inom matematik. Exempelvis skriver 

Hillman och Säljö (2014), Polly (2014), Dahland (1993), Attard (2013) och 
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Forgasz (2002) alla om att det finns otaliga möjligheter och fördelar med att ha 

tillgång till digitala verktyg i matematikundervisingen. Dock framkommer i flera 

fall, som i Petersson, Lantz-Andersson och Säljös (2014) och Nordström och 

Lundins (2014) studier, att utan god kompetens för det digitala verktyget, både 

vad gäller hårdvara samt mjukvara, kommer inte undervisning med digitala 

verktyg nödvändigtvis leda till en förbättring. Det krävs att läraren har god 

kompetens och intresse för digitala verktyg i korrelation till en god pedagogik 

för att den vardagliga matematikundervisningen med digitala verktyg ska bli 

gynnsam för eleverna.   
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3 TEORI  

Under denna del kommer en presentation av det ramverk som kommer använ-

das för att analysera lärares kunskaper inom digitala verktyg i förhållande till 

undervisningen. Detta ramverk kallas TPACK. Teoriavsnittet börjar med en 

djupgående genomgång av TPACK, sedan följer kritiska aspekter om ramverket 

och avslutas med motivering av den valda teorin.    

3.1 TPACK  

TPACK används för att skapa förståelse för hur integrering av digitala verktyg i 

korrelation med pedagogik kan användas för en effektiv undervisningsmetod. 

TPACK står för technological pedagogical and content knowledge och är från 

början utarbetad ifrån Shulman’s (1987) ide om PCK, vilket betyder pedagogical 

content knowledge. I sin artikel om PCK beskriver Shulman nödvändig kunskap 

för en lärare. En lärare bör besitta kunskaper om ämnesinnehåll, allmän pedago-

gik, läroplanskunskap, hur lärprocesser går till, hur utbildningssystemet fungerar 

och utbildningens syften och värderingar. 

När dessa kunskaper sätts samman bildas PCK. Framförallt menar Shulman att 

vikten av pedagogisk innehållskunskap är intressant och viktigt för lärare. 

Utifrån detta har sedan TPACK skapats. Mishra och Koehler (2007) som tagit 

fram TPACK menar att ramverket beskriver vilka kunskaper som en lärare 

behöver för att på ett givande sätt integrera digitala verktyg i undervisning. De 

menar också att integreringen av digitala verktyg i undervisningen kan bli mer 

komplext för lärare då det kräver ytterligare kunskap om det nya verktyget. 

Fördjupad kunskap om både traditionell pedagogik och pedagogik med digitala 

verktyg påstås enligt Mishra och Koehler (2007) vara nödvändigt för att kunna 

integrera digitala verktyg i undervisningen.   

Figur 1 har tagits fram för att symbolisera sambanden men även hur invecklat 

det är mellan de olika delarna i TPACK.  
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Figur 1: Ramverket TPACK (http://tpack.org/) 

 

För att förtydliga de olika delarna i TPACK har Mishra och Koelher (2007) 

brutit ner varje del för sig och arbetat fram en utförlig förklaring. Dessa förkla-

ringar tydliggör varje enskilt område i en lärares kunskaper kring hur digitala 

verktyg integreras i undervisning. Nedan följer en beskrivning för varje delom-

råde inom TPACK. 

 3.1.1 Content Knowledge 

Med detta menas kunskaper inom ämnesområdet där läraren undervisar och hur 

det kan läras ut. Det skiljer sig till exempel mellan vilka ämneskunskaper du 

behöver för att undervisa i naturkunskap på gymnasienivå eller engelska i 

årskurs 4. Detta skulle kunna ses som den mest avgörande kunskapen för en 

lärare då kunskap som inkluderar begrepp, grundtankar och idéer inom ämnet är 

väsentlig kunskap för att kunna bedriva undervisning. Risken som kommer med 

att ha dålig content knowledge är till exempel att elever får missvisande inform-

ation och inte utvecklas inom ämnet (Mishra och Koelher, 2007).  

http://tpack.org/


Karlstad universitet  Linda Antonsson 

12 

 

 3.1.2 Pedagogical Knowledge 

Detta område beskriver lärares kunskaper om undervisningsmetoder och elevers 

lärande. Det är avgörande att förstå hur en elev lär sig, vilka färdigheter som är 

viktiga i klassrummet, lektionsplanering men även att kunna bedöma elevers 

kunskapsutveckling. En lärare med goda pedagogiska kunskaper förstår hur 

eleverna tar till sig kunskap. Pedagogisk kunskap innebär alltså att läraren har en 

förståelse för kognitiva-, sociala- och utveklingsprocesser och hur dessa proces-

ser praktiseras i klassrummet tillsammans med eleverna (Mishra och Koelher, 

2007). 

 3.1.3 Pedagogical Content Knowledge 

Här beskrivs lärarens kunskaper om att implementera sina ämneskunskaper i 

klassrummet. Hur läraren skräddarsyr och anpassar matematikundervisnigen 

utefter sina elever. Under denna kategori faller allt ifrån kunskap om lärande, 

och läroplanen till utvärdering och rapportering. Även villkor som främjar 

inlärning och de som sammanlänkar läroplanen, bedömning och pedagogik 

(Mishra och Koelher, 2007).   

 3.1.4 Technological knowledge 

Här poängteras att teknik är ett område som ständigt förnyas så förmågan att 

anpassa sig efter nya digitala verktyg är nödvändig. Detta område skulle också 

kunna beskrivas som kunskaper om hur digitala verktyg hanteras, både hårdvara 

och mjukvara. Dessa verktyg kan vara allt ifrån miniräknare, datorer, program-

varor, webbsidor, appar, skrivtavlor med flera. Kunskap som kan ses som 

nödvändig är att veta hur mjukvaran installeras och avinstalleras eller hur 

dokument kan skapas och sparas. Kunskap kring hårdvaran kan vara att veta hur 

en dator och ett externt hjälpmedel till exempel datorprojektor kopplas ihop 

(Mishra och Koelher, 2007).  

 3.1.5 Technological content knowledge 

Technological content knowledge innebär att lärare har förståelse för samban-

den mellan digitala verktyg och ämnesinnehållet. Samt att läraren har kunskap 

om på vilket sätt digitala verktyg kan utgöra ett verktyg i den traditionella 
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undervisingen. Att förstå vilken inverkan tekniken har inom ett visst område är 

avgörande för att en lärare ska kunna använda sig av verktyget och utveckla 

undervisningen. Kunskap kring dessa verktyg kan ge en ökad flexibilitet i 

utformandet av undervisningen. Viktigt är också att förstå på vilket sätt som 

digitala verktyg kan begränsa viss undervisning. Förståelsen för att ämnes-

innehållet kan komma att ändras vid användning av digitala verktyg är något 

lärare måste ta hänsyn till. Läraren måste behärska mer än bara ämnesinnehållet 

eller verktyget. Att veta hur dessa två samverkar är avgörande (Mishra och 

Koehler, 2007).  

 3.1.6 Technological Pedagogical Knowledge 

Detta område innebär att ha förståelse för hur undervisning och inlärning kan 

ändras med hjälp av digitala verktyg. För läraren gäller det att kunna anpassa ett 

visst digitalt verktyg för att utveckla vissa specifika områden. För att utveckla 

detta krävs förståelse för vilka möjligheter och begränsningar det finns med 

specifika digitala verktyg. Det gäller att kunna välja och anpassa vilken teknisk 

metod som är mest lämpad för att utveckla den redan pågående undervisnings-

situationen. Även att kunna anpassa de pedagogiska strategier som finns genom 

att använda digitala verktyg är nödvändig kunskap för lärare i dagens skola 

(Mishra och Koehler, 2007).  

 3.1.7 Technological Pedagogical Content Knowledge 

Detta område beskriver en djupare kunskap än enbart kunskaper kring de tre 

grundområdena, content, pedagogical och technological. TPACK är förståelse 

för dess sammanhang mellan varandra. Verkligt meningsfull undervisning med 

digitala verktyg kräver mer än att ha kunskap om de olika grundområdena var 

för sig. Istället är TPACK det mest effektiva sätt att undervisa med hjälp av 

digitala verktyg. Det kräver förståelse för sambanden mellan de olika begreppen 

med hjälp av pedagogiska metoder där läraren använder digitala verktyg på ett 

konstruktivt sätt. Vidare är det viktigt att veta vad som gör ett begrepp lätt eller 

svårt för en elev att lära sig och på det sätt kunna anpassa och underlätta med 

digitala verktyg men även att bygga vidare på redan befintlig kunskap. Genom 

att lärare integrerar kunskap kring digitala verktyg, pedagogik och innehåll i sin 
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undervisning på en daglig basis finns det inte enbart ett sätt som kan sägas vara 

det enda rätta (Mishra och Koehler, 2007). 

Genom beskrivningen av de olika delarna i TPACK-modellen kan integreringen 

av digitala verktyg i undervisning studeras. Med anledning av detta valdes just 

detta ramverk för studien.    

3.2 Kritisk diskussion om TPACK 

Viss kritik har riktas mot TPACK då det påstås fokusera kunskapsnivåerna 

enbart på en tvådimensionell nivå. Istället bör ett tredimensionellt ramverk 

utarbetas där faktorer som värderingar, klassrumssituationer, gruppsammansätt-

ningar och kunskapsmål tas i beaktande. Dessa faktorer är inte desamma i något 

klassrum eller i någon skolssituation och är därför inte mätbara i det nuvarande 

ramverket (Howard och Maton, 2011). Ytterligare kritik har presenterats av Cox 

och Graham (refererad i Tallvid, 2015) som menar att TK i TPACK alltså, 

technological knowledge är diffust definierat. Eftersom tekniken ständigt 

utvecklas menar författarna att en tydlig definition kan vara omöjlig att göra och 

därför borde TPACK ses mer som ett svävande teoretiskt ramverk. Samtidigt 

menar Tallvid (2015) att TPACK kan vara ett användbart ramverk trots de 

kritiska aspekterna. Framförallt med tanke på att det är ett av få teoretiska 

ramverk som fokuserar på att analysera hur lärare integrerar digitala verktyg i 

matematiken. Med hjälp av detta ramverk kan även sambanden mellan teknik, 

pedagogik och ämnesinnehåll i förhållande till lärarens kunskaper studeras. 

Detta är unika egenskaper för TPACK som ramverk.    
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4 METOD  

Under denna del av uppsatsen presenteras den valda metoden för data-

insamlingen. Vidare kommer proceduren för utformningen av enkäten, forsk-

ningsetiska aspekter, urval vid datainslamingen, genomförandet av data-

insamlingen samt analysmetod att redovisas. 

4.1 Enkät som metod 

Den metod som valts för att besvara mina forskningsfrågor är enkätunder-

sökning. Anledningen till detta är möjligheten att nå ut till många respondenter 

under en kort tid (Johansson och Svedner, 2010). Författarna lyfter viss kritik 

mot användning av enkät som metod. Risken för bortfall av respondenter är 

stor samt att det kan vara svårt att få reda på hur den svarande känner inför 

olika frågor. Jag hoppas undvika stort bortfall av respondenter genom att åka ut 

till de skolor som vill vara delaktiga i studien och presentera mig själv samt min 

studie. Jag kommer också använda mig av en testgrupp som får svara på enkäten 

innan den skickas ut så att eventuella missuppfattningar undviks. Patel och 

Davidsson (2011) påpekar att det kan vara en fördel att vara delaktig när enkä-

ten besvaras då det ökar möjligheten att fler svarar men även för att kunna 

besvara eventuella frågor som uppkommer hos respondenterna.  

4.2 Enkäten 

För att ta fram en enkät som besvarar de valda forskningsfrågorna  

 På vilket sätt integrerar lärare digitala verktyg i matematikundervisning-

en?  

 På vilket sätt påverkar lärares upplevda kunskaper om digitala verktyg 

som ett pedagogiskt verktyg integreringen inom matematikundervisning-

en? 

 Framkommer det några skillnader i den upplevda kunskapen om digitala 

verktyg som ett pedagogiskt verktyg beroende på vilken årkurs läraren 

arbetar i?   
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Har jag valt att utgå ifrån teorin TPACK. Utifrån denna teori har frågor till 

enkäten utformats. Jag valde att göra en enkät som kan besvaras online. Med 

hjälp av hemsidan www.survio.com framställdes en digital enkät, se bilaga 2. En 

länk till den digitala enkäten finns i missivbrevet, se bilaga 1. Jag valde att 

använda samma enkät i pappersform för de respondenter som inte ville besvara 

enkäten online. Detta blev möjligt eftersom den digitala enkäten kunde skrivas 

ut. På så vis får både den digitala enkäten och den i pappersform samma layout. 

Enligt Hagevi och Viscovi (2016) finns det några viktiga aspekter att ta hänsyn 

till när en enkät tas fram. För det första bör bakgrundsfrågor som till exempel 

kön, ålder med flera övervägas noga. Är det inte aktuellt med ett genus-

perspektiv i studien behövs inte frågan om kön ställas. Samma gäller ålder. 

Vidare påpekar författarna att det är användbart med en tydlig struktur och att 

frågorna är tematiserade, det vill säga frågor inom samma område bör följa efter 

varandra. Vidare påvisar författarna vikten av frågeordningen i enkäten. Det kan 

vara av största vikt att fånga respondenternas intresse med en första fråga som 

fångar upp deltagaren. Detta kan till exempel vara en fråga som berör flera och 

som de flesta har lätt att svara på. Med hjälp av detta ökar chansen att fler 

besvarar enkäten. Det sista som Hagevi och Viscovi (2016) lägger vikt vid är 

enkätens längd. Enkäten bör inte vara för lång då risken för stort bortfall av 

respondenter ökar avsevärt. Långa enkäter kan också göra att svaren från 

deltagaren blir mer rutinartade. Korta enkäter som går fort att fylla i och har 

frågor som inte upplevs tunga har visat sig att fler svarar på. Med detta i bak-

huvudet sammanställdes enkäten.  

Med enkäten följde ett missivbrev. I missivbrevet presenteras studien, det 

övergripande syftet för studien, vilka studien riktar sig mot och information om 

den som utför studien (Hagevi & Viscovi, 2016). Detta missivbrev kommer jag 

att ha som första sida till min enkät så att alla som besvarar enkäten tar del av 

missivbrevet. 

Efter utformandet av både enkät och missivbrev bad jag tre lärarstudenter att 

läsa och svara på enkäten. Jag avsåg att testa min enkät och se om det uppkom 

några frågor eller eventuella missuppfattningar som behövde klargöras innan jag 

lämnade ut enkäten till lärare ute på skolor. Detta resulterade i några ändringar i 
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vissa frågors utformning och svarsalternativ. Anledningen till att ändringen 

gjordes var på grund av att frågorna uppfattades som lite svårförstådda.   

 4.2.1 Konstruktion 

Eftersom studien enbart riktar sig mot de kunskaper lärarna besitter inom de 

tekniska kunskapsområdena har valet gjorts att utforma enkäten efter de områ-

den inom TPACK som berör technological. Andra delområden som berör till 

exempel bara pedagogik har därför plockats bort. Detta påverkar inte analysen 

eftersom de olika delarna inom TPACK går att plocka isär och ses som ett eget 

område.  

Enkäten har utformats med hjälp av frågor från en amerikansk studie (Tondeur, 

Sidding, Scherer & Baran, 2017) som även de använt sig av ramverket TPACK. 

Dessa frågor har översatts och därefter anpassats till den svenska grundskolans 

lärare i årskurserna f-3 och 4-6. Vidare användes Sundbergs (2012) magisterupp-

sats för att kombinera TPACKs tankar med frågor ur Tondeur m.fl. (2017) 

studie som lärarna fick svara på.  Enkäten består av 11 frågor där fråga 1-3 är 

bakgrundsfrågor. Frågorna 4-6 är frågor som besvarar hur lärarna integrerar 

digitala verktyg i matematikundervisningen och är då kopplat till den första 

forskningsfrågan. Fråga 7 berör området TK, technological knowledge. Fråga 8 

är kopplad till området TCK, technological content knowledge. Fråga 9 relaterar 

till området TPK, technological pedagogical knowledge och fråga 10 berör hela 

området TPACK, technological pedagogical and content knowledge. Frågorna 

7-10 har tre påståenden var som besvaras med hjälp av en femgradig skala där 1 

= instämmer inte och 5 = instämmer helt. Att använda en femgradigskala är att 

föredra enligt Hagevi & Viscovi (2016) då tre gradiga skalor ofta lämnar en 

känsla av att inget alternativ stämmer överense med respondentens känsla. 

Medan sju gradiga skalor istället kan bli för många alternativ och svårt för 

respondenten att värdera sina upplevelser. Frågorna 7-10 besvarar forsknings-

frågorna två och tre som handlar om lärarens upplevda kunskaper för digitala 

verktyg. 

Under fråga 11 får respondenterna möjlighet att i skrift utveckla något som de 

anser sig inte fått fram genom de ställda frågorna i enkäten.  
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4.3 Urval 

För att få respondenter till min studie har jag valt att rikta mig mot skolor jag i 

första hand har haft kontakt med tidigare. Då detta inte är tillräckligt för den 

mängd respondenter som krävs har jag sökt på grundskolor i min hemkommun 

samt i närliggande kommuner. Utifrån dessa har jag skickat en förfrågan om 

deltagande i min studie till skolor som har årskurserna f-6 alternativt f-5. Detta 

resulterade i en summa av 11 skolor. Hagevi och Viscovi (2016) beskriver denna 

urvalsmetod som tillfällighetsurval. Detta betyder att en på förhand bestämd 

grupp får utgöra personerna i urvalet. Av dessa 11 skolor var det två skolor som 

var intresserade att deltaga och två enskilda lärare på två andra skolor. Jag valde 

även att delge min enkät med medlemmarna i två olika facebookgrupper som är 

inriktade på matematik. Hagevi och Viscovi (2016) kallar detta för självselektion. 

Detta skulle kunna ses som problematiskt för generaliserbarheten då responden-

terna för en grupp själva väljer om de ska medverka eller inte. Förmodligen 

kommer de individer som känner extra intresse för ämnet besvara enkäten och 

på det viset kan inte alltid urvalet ses som representativt för en större grupp. 

Däremot kan detta vara enda möjligheten att få tillgång till en viss grupp, i detta 

fall matematiklärare i årskurserna f-6. Därav gjordes valet att använda självse-

lektion som andra urvalsmetod. 

 4.3.1 Respondenterna  

Respondenterna bestod av 97 matematiklärare där 44 lärare arbetade i årskurs f-

3 medan 53 av lärarna arbetade i årskurs 4-6. Eftersom enkäten skickades ut via 

internet nådde den lärare över hela landet vilket resulterade i möjligheten till en 

bred datainsamling. 

4.4 Genomförande 

Efter att enkäten, både en digital version och en i pappersformat, missivbrevet 

tagits fram mailade jag förfrågan till rektorerna på de 11 utvalda skolorna. För 

de skolor som visat intresse för studien erbjöd jag mig att komma ut till respek-

tive skola och presentera både mig själv samt min studie. Eftersom en digital 

enkät tagits fram erbjöd jag dem att svara på enkäten direkt online. I ett fall var 
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detta önskvärt av lärarna och i ett fall ville skolan att jag skulle komma ut och 

presentera studien för dem. I det senare fallet hade jag även med mig enkäten i 

pappersformat. Tanken med detta var att inte tappa någon respondent för att 

denne inte ville besvara enkäten via dator.  

Vidare delade jag min digitala enkät även i grupper på facebook. Detta för att nå 

ut till många lärare under kort tid. Trots att en pappersenkät tagits fram behöv-

des inte denna användas då de som deltog valde att besvara den digitala enkäten. 

4.5 Analysmetod 

Analysen av enkäten gjordes genom att jag efter avslutad studie överförde alla 

digitala svar till en excelfil som sedan bearbetades med hjälp av frekvenstabeller 

och korstabeller. Dessa tabeller är baserade på medelvärdet för varje respon-

dents svar inom de olika delområdena för TPACK. Fördelningen av de valda 

intervallerna i tabellerna är gjorda efter medelvärdet 1,0-1,9, 2,0-2,9, 3,0-3,9 och 

4,0-5,0. Att ha ett medelvärde mellan 1,0-1,9 betraktas som otillräcklig kunskap 

medan ett medelvärde mellan 4,0-5,0 är mycket god kunskap. Ett medelvärde 

mellan 2,0-2,9 betraktas som strax under medel medan ett medelvärde mellan 

3,0-3,9 ses som strax över medel. Medelvärdet har sedan räknats ut genom att 

beräkna svaren för varje enskild respondent för varje fråga som är kopplad till 

de olika delarna inom TPACK. Exempelvis, har en respondent på fråga 8, som i 

sin tur har tre items, svarat 3, 5 och 3 blir medelvärdet 3,67 för respondenten 

för detta delområde. Detta har sedan gjorts för varje respondent och varje 

delområde med hjälp av Excel. För de frågor som besvarades med den fem-

gradiga skalan kunde dessa svar överföras direkt i Excel och med hjälp av 

medelvärdet skapa färdiga diagram som visar resultaten.  

För de frågor som ställdes med avsikt att respondenterna skulle svara med 

beskrivningar sammanställdes svaren manuellt för att sedan kunna kvantifiera 

antalet och sedan överföra resultatet i tabeller och diagram. Till exempel vid 

frågan för vilket syfte lärarna använde sig av digitala verktyg kom olika svar in, 

dock var svaren relativt kortfattade och tydliga. Svaren kunde sammanställas 

som färdighetsträning och visualisering med flera och därefter räknade jag ut 

hur många respondenter som angett respektive svar. Efter detta analyserades 
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respondenternas svar utifrån de olika områdena i TPACK för att kunna se 

eventuella samband mellan användingen av digitala verktyg inom matematiken 

och lärarnas kompetens av verktygen. 

4.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Hög validitet vid insamling av empirisk data innebär att studien mäter det som 

forskaren avsåg att mäta från början. Medan hög reliabilitet vid en studie inne-

bär att ha en hög grad av noggrannhet vid undersökningen. Vid hög reliabilitet 

blir resultatet detsamma vid upprepade mätningar och är inte beroende av vem 

som utför mätningen. Generaliserbarhet innebär att kunna dra slutsatser från 

urvalet och applicera det på en större grupp. För att uppnå god generaliserbar-

het krävs att urvalet är tillräckligt omfattande (Byman, 2011).    

 

Patel och Davidsson (2011) beskriver för att uppnå god tillförlitlighet, alltså god 

validitet och reliabilitet vid användning av enkäter finns det några aspekter att ta 

hänsyn till. Några exempel är att vara extremt noggrann vid utformningen av 

instruktioner om enkäten men även hur frågorna ska besvaras. Att testa enkäten 

på en grupp innan den lämnas till de riktiga respondenterna och att den är 

uppställd på ett sätt som gör det lätt för respondenterna att besvara den. Dessa 

är exempel för hur man på förhand bör tänka om validitet och reliabilitet enligt 

författarna.  

 

Något som kan sänka validiteten enligt Hagevi och Viscovi (2016) är om över-

sättningar av frågor inte är noga genomförda. I detta fall var det ursprungligen 

engelska frågor som sedan översattes till svenska för att passa enkäten. För att 

undvika att sänka validiteten gjordes översättningen och jämfördes sedan med 

översättningar ifrån andra liknande studier. Enkäten testades också på en 

testgrupp innan själva genomförandet av studien. Enligt Hagevi och Viscovi 

(2016) stärks validiteten genom dessa åtgärder. 

 

Enligt Bryman (2011) kan frågor med öppna svar minska reliabiliteten eftersom 

det innefattas att någon tolkar och kategoriserar svaren. För att undvika detta 

har antal frågor med öppna svar reducerats i enkäten. I den slutgiltiga enkät som 
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gick ut till lärarna fanns två frågor med öppna svaralternativ med. Dessa har 

sedan kategoriserats noggrant efter de begrepp som framkommit av svaren.   

Patel och Davidsson (2011) poängterar att generaliserbarheten minskas något 

eftersom urvalen är baserade på individer som vill vara med i studien. Dock, 

med hänsyn till antal respondenter som ändå deltog skulle resultateten ändå till 

viss del kunna generaliseras till en större grupp.   

4.7 Forskningsetiska aspekter  

Ett av de främsta etiska ställningstaganden jag har funderat kring är vilka typer 

av bakgrundsfrågor jag ska ha med i enkäten. Enligt Hagevi och Viscovi (2016) 

bör bakgrundsfrågor som till exempel kön och ålder övervägas noga. Ställs för 

många bakrundsfrågor i enkäten finns det en risk att det går att härleda med 

hjälp av uteslutningsmetoden vem som har besvarat enkäten. Är det inte aktuellt 

med ett genusperspektiv i studien behövs inte frågan om kön ställas. Samma 

gäller ålder. Jag har därför valt att inte fråga efter kön eller ålder hos de respon-

denter som besvarar min enkät då detta inte är intressant för min studie. Däre-

mot har jag valt att fråga efter verksamma år som lärare samt vilka/vilken 

årskurs läraren undervisar i. Nedan följer de fyra krav som jag har tagit ställning 

till gällande etiken.   

 4.7.1 Informationskravet 

Detta innebär att forskaren har skyldighet att informera de som ska delta i 

studien om forskningsuppgiftens huvudsakliga syfte (Dimenäs, 2016). För denna 

studie har i första hand ett informationsbrev gått ut till rektorer på de skolor 

som blivit tillfrågade att delta. I informationsbrevet finns en beskrivning av 

studien och kontaktuppgifter till mig och min handledare. Vidare har ett 

missivbrev tagits fram som första sida på pappersenkäten. För den digitala 

enkäten finns missivbrevet som första sida innan respondenten klickar sig vidare 

till den första frågan. Här framgår det tydligt vad syftet med studien är, vilka 

individer som blivit tillfrågade att delta i studien och beskrivningar om de 4 olika 

forskningskraven.  
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 4.7.2 Samtyckeskravet 

Med samtyckeskravet innebär att deltagarna i en undersökning har rätten att 

själva bestämma om de ska medverka eller inte (Dimenäs, 2016). Detta har 

säkerställts genom att i missivbrevet förtydliga att respondenten kan avsluta 

enkäten när som helst. Även i det informationsbrev som skickats till rektorerna 

framgår det att studien är frivillig och kan avslutas när som helst utan att uppge 

orsak.     

 4.7.3 Konfidentialitetskravet 

Med detta krav menas att deltagarna i en studie ska garanteras största möjliga 

konfidentialitet. Det ingår även att forskaren ska förvara de uppgifter som 

respondenterna lämnar på ett sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av dem 

(Dimenäs, 2016). Genom missivbrevet framkommer det att respondenten är 

anonym och i enkäten kommer inte tillräckligt många underkategorier efterfrå-

gas. Vilket gör det svårt att ta reda på vem som har svarat på enkäten. Jag 

kommer även att lämna ut kuvert i samband med utdelning av pappersenkäten 

som de svarande kan lägga enkäten i. Dessa kommer sedan att hämtas upp av 

mig personligen för att undvika att obehöriga tar del av svaren. För den digitala 

enkäten samlas alla svar i en digital databas som kräver mitt inloggningsnamn 

samt lösenord.   

 4.7.4 Nyttjandekravet 

Här menas att de uppgifter som samlats in under datainsamlingen enbart får 

användas för studiens syfte och inget annat (Dimenäs, 2016). Det kommer 

framgå i det medföljande missivbrevet att de uppgifter som lämnats av respon-

denterna avses att enbart användas i ett examensarbete. Undersökningen som 

görs är att undersöka hur lärare använder digitala verktyg i matematikundervis-

ningen. Det kommer även tydligt förklaras att efter den tid som är nödvändig att 

förvara uppgifter för studien är förbi kommer uppgifterna att förstöras. 
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5 RESULTAT OCH ANALYS 

Här nedan presenteras resultaten från datainsamlingen i olika diagram och 

tabeller. Under rubrik 5.1 presenteras resultaten som rör forskningsfråga ett, på 

vilket sätt integrerar lärare digitala verktyg i matematikundervisningen? Under 

rubrik 5.2 presenteras resultaten som rör forskningsfråga två och tre. På vilket 

sätt påverkar lärares upplevda kunskaper om digitala verktyg som ett pedago-

giskt verktyg integreringen inom matematikundervisningen? Och framkommer 

det några skillnader i den upplevda kunskapen om digitala verktyg som ett 

pedagogiskt verktyg beroende på vilken årkurs läraren arbetar i?  För att besvara 

forskningsfråga ett har respondenterna fått svara på frågor med öppna svar men 

även frågor med fasta svarsalternativ. Dessa svarsalternativ representeras av en 

femgradig skala där 1 = instämmer inte och 5 = instämmer helt. Denna femgra-

diga skala användes också vid de frågor som ställdes för att kunna besvara 

forskningsfråga två och tre.  

5.1 Integrering av digitala verktyg i 

matematikundervisningen   

Eftersom enkäten skickades ut till lärare i olika delar av landet ser tillgången till 

digitala verktyg olika ut. I diagram 1 visas fördelningen av de digitala verktyg 

respondenterna har tillgång till.  
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Diagram 1: beskrivning av de digitala verktyg som respondenterna har tillgång till.  

I diagram 1 framkommer det att det vanligaste digitala verktyget är läsplatta tätt 

följt av dator 1:1. Det digitala verktyg som fått lägst antal svar är datorprojektor. 

Eftersom lärarna kunde välja alternativet ”annat” fanns också möjligheten att 

beskriva detta med ord. En sammanställning av respondenternas beskrivningar 

visar följande alternativ för kategorin annat: 1:1 med lärplattor eller iPads, 

vagnar med lärplattor, datorsalar och 1:2 med datorer.  Diagram 2 visar hur ofta 

lärare använder digitala verktyg i matematikundervisningen.  

 

Diagram 2: frekvensen i användningen av digitala verktyg. 

I diagram 2 framkommer det att vanligast är att digitala verktyg används i 

matematikundervisningen någon gång per vecka. Även alternativet flera gånger 

per vecka är vanligt. Av respondenterna är det minst antal respondenter som 

svarat mer sällan. Detta representerar ca 10 % av respondenterna. Det vill alltså 

säga att var tionde matematiklärare för årskurserna f-3 och 4-6 mer sällan 

använder sig av digitala verktyg i matematikundervisningen. 

Respondenterna fick också beskriva för vilket syfte de använde digitala verktyg i 

matematiken. Dessa beskrivningar har sammanställts i tabell 1 och det som 

framkom är att digitala verktyg framförallt används för färdighetsträning som 

genomförs individuellt av eleverna, helklassgenomgångar och när lärarna visuali-

serar olika uppgifter för eleverna. Även mattespel, läxor, grupparbeten, matte-

filmer, användning av inläsningstjänst som läser upp texter ur matematikboken 
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och kunskapsbedömning är områden som digitala verktyg används för. Detta 

visas i tabell 1. Eftersom flera respondenter har svarat mer än ett användnings-

område för digitala verktyg överstiger det totala antalet i tabellen det ursprung-

liga antalet respondenter.  

Tabell 1: Beskriver för vilket syfte digitala verktyg används i matematikundervisningen. 

Vad Antal 

Färdighetsträning 61 

Helklass genomgångar 32 

Visualisering 26 

Mattespel 21 

Läxor 18 

Grupparbeten 15 

Mattefilmer 10 

Inläsningstjänst 1 

Kunskapsbedömning 1 

 

Respondenterna fick även svara på om de använder digitala verktyg inom 

matematiken i helklassundervisning, i grupp eller som ett individuellt verktyg. 

Tabellen nedan visar resultatet. För förtydligande, 1 = instämmer inte och 5 = 

instämmer helt.  

Tabell 2: Beskriver frekvensen i användningen av digitala verktyg i matematikundervisningen. 

Alternativ 1 2 3 4 5 Totalt 

Helklass 9 6 19 21 42 97 

Grupp 14 13 28 11 31 97 

Individuell 9 4 13 21 50 97 

 

Tabell 2 visar att flest använder digitala verktyg som ett individuellt verktyg, 

vilket stämmer överens med svaren om syftet för användningen av de digitala 

verktygen som visas i tabell 1, nämligen att individuell färdighetsträning var det 

största användningsområdet. Enligt tabell 2 används digitala verktyg också ofta i 

helklass, vilket stämmer överens med att helklassgenomgångar även var ett stort 

användningsområde, som även det presenteras i tabell 1. Tabell 2 visar att 

användning av digitala verktyg i grupp är det område där minst antal responden-

ter har uppgett höga siffror vilket tyder på att detta område används sällan. 

Trots att detta område är det som används mest sällan är det ungefär 40% av 
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respondenterna som instämmer helt/instämmer nästan helt på användning av 

digitala verktyg i grupp.    

5.2 Lärares upplevda kunskaper gällande digitala verktyg 

Frågorna 7-10 i enkäten berörde frågor som tagits fram i förhållande till ramver-

ket TPACK och de områden som berör technological. I enkäten fick respon-

denterana svara på tre påståenden för varje delområde av TPACK. Vilka är TK, 

TCK, TPK och hela området TPACK. Dessa teknikrelaterade områden besva-

rades med hjälp av en femgradig skala. Nedan följer en presentation av de 

förhållanden som har framkommit av respondenternas svar.  

 5.2.1 Lärares upplevda kompetens gällande digitala verktyg kopplat 

till användningen 

Nedan kommer kopplingar mellan frekvensen i användningen av digitala verktyg 

och medelvärden för respondenternas svar gällande de olika tekniskt relaterade 

delområdena i TPACK att redovisas.   

Tabell 3: Frekvensen i användning i förhållande till TK. 

 
Medelvärde TK     

Frekvens 2.0-2.9 3.0-3,9 4.0-5.0 Totalt 

Mer sällan 30,8% 6,3% 4,8% 9,3% 

Någon gång per månad 15,4% 14,3% 9,5% 13,4% 

Flera gånger per månad 30,8% 11,1% 9,5% 13,4% 

Någon gång per vecka 7,7% 38,1% 33,3% 33,0% 

Flera gånger per vecka 15,4% 30,2% 42,9% 30,9% 

Totalt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabell 3 visar att över 60% av alla respondenter använder digitala verktyg i 

matematiken någon gång till flera gånger i veckan. Det framgår också att hela 

42,9% som upplever sig ha goda kunskaper inom TK använder digitala verktyg 

flera gånger i veckan. Medan de 4,8% som upplever god kunskap men använder 

det mer sällan. Samtidigt visar tabellen att 30,8% av respondenterna som inte 

upplever ha tillräckligt goda kunskaper inom TK sällan använder digitala verk-

tyg. Medan 15,4% trots låg kunskapsnivå använder digitala verktyg flera gånger i 
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veckan. Värt att notera är att ingen respondent har ett medelvärde mellan 1,0-1,9 

för TK och därför har denna nivå tagits bort ur tabellen.   

Tabell 4: Frekvensen i användning i förhållande till TCK. 

 
Medelvärde TCK       

Frekvens 1,0-1,9 2,0-2,9 3,0-3,9 4,0-5,0 Totalt 

Mer sällan 100,0% 50,0% 10,7% 0,0% 9,3% 

Någon gång per månad 0,0% 25,0% 32,1% 3,4% 13,4% 

Flera gånger per månad 0,0% 12,5% 14,3% 13,6% 13,4% 

Någon gång per vecka 0,0% 12,5% 32,1% 37,3% 33,0% 

Flera gånger per vecka 0,0% 0,0% 10,7% 45,8% 30,9% 

Totalt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabell 4 visar att 45,8% av respondenterna med ett medelvärde mellan 4,0-5,0 

använder digitala verktyg flera gånger per vecka. Medan 100% av dem som har 

ett medelvärde mellan 1,0-1,9 i TCK uppger att de mer sällan använder digitala 

verktyg i matematiken. Tabellen visar också att inga respondenter med ett 

medelvärde mellan 1,0-2,9 använder digitala verktyg flera gånger i veckan och 

endast ett fåtal, 12,5% som använder det någon gång per vecka.      

Tabell 5: Frekvensen i användning i förhållande till TPK. 

 
Medelvärde av TPK     

Frekvens 1,0-1,9 2,0-2,9 3,0-3,9 4,0-5,0 Totalt 

Mer sällan 0,0% 45,5% 6,5% 2,6% 9,3% 

Någon gång per månad 0,0% 27,3% 17,4% 5,1% 13,4% 

Flera gånger per månad 100,0% 0,0% 21,7% 5,1% 13,4% 

Någon gång per vecka 0,0% 27,3% 39,1% 28,2% 33,0% 

Flera gånger per vecka 0,0% 0,0% 15,2% 59,0% 30,9% 

Totalt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

I tabell 5 tydliggörs att av respondenter med ett medelvärde mellan 4,0-5,0 

uppger över 85% att de använder digitala verktyg någon till flera gånger per 

vecka. Samtidigt visar tabellen att respondenter med ett lågt medelvärde i TPK, 

mellan 2,0-2,9, uppger nästan 75% att de använder digitala verktyg någon gång 

per månad eller mer sällan.  
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Tabell 6: Frekvensen i användning i förhållande till TPACK. 

 
Medelvärde av TPACK     

Frekvens 1,0-1,9 2,0-2,9 3,0-3,9 4,0-5,0 Totalt 

Mer sällan 66,7% 26,7% 6,1% 0,0% 9,3% 

Någon gång per månad 0,0% 40,0% 14,3% 0,0% 13,4% 

Flera gånger per månad 33,3% 13,3% 18,4% 3,3% 13,4% 

Någon gång per vecka 0,0% 13,3% 36,7% 40,0% 33,0% 

Flera gånger per vecka 0,0% 6,7% 24,5% 56,7% 30,9% 

Totalt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

I tabell 6 som visar frekvensen av användningen av digitala verktyg i förhållande 

till respondenternas medelvärde i TPACK, framkommer det att respondenter 

med ett medelvärde under 1,9 använder digitala verktyg mer sällan till flera 

gånger i månaden. Ingen med lågt medelvärde inom TPACK använder alltså 

digitala verktyg varje vecka inom matematikundervisningen. I förhållande till 

detta visar tabellen att över 90% av respondenterna med ett medelvärde mellan 

4,0-5,0 uppger att de använder digitala verktyg någon gång per vecka till flera 

gånger i veckan.  

Nedan visar tabell 7 hur förhållandet mellan frekvensen i att använda digitala 

verktyg i helklass gentemot respondenternas upplevda kunskap inom området 

TPACK ser ut. Valet att enbart jämföra dessa olika variabler med hela området 

TPACK för kommande tabeller gjordes då TPACK som helhet ger en tydlig 

bild av resultatet. Frågorna som ställdes var strukturerade på så vis att respon-

denterna fick kryssa i en femgradigskala 1 = instämmer inte och 5 = instämmer 

helt. 

Tabell 7: Användning av digitala verktyg i helklass i förhållande till kunskaper inom TPACK. 

 
Medelvärde av TPACK     

Helklass 1,0-1,9 2,0-2,9 3,0-3,9 4,0-5,0 Totalt 

1 66,7% 20,0% 6,1% 3,3% 9,3% 

2 0,0% 20,0% 6,1% 0,0% 6,2% 

3 0,0% 40,0% 22,4% 6,7% 19,6% 

4 33,3% 6,7% 26,5% 20,0% 21,6% 

5 0,0% 13,3% 38,8% 70,0% 43,3% 

Totalt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

I tabell 7 framkommer det att 90,0% av de som har ett medelvärde mellan 4,0-
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5,0 inom TPACK instämmer helt på att de använder digitala verktyg i helklass. 

Medan de som har ett medelvärde mellan 1,0-1,9 och då uppskattar sin kunskap 

som otillräcklig inom området uppger nästan 70% av respondenterna att de inte 

använder digitala verktyg i helklass. Totalt har nästan 65% av respondenterna 

svarat att de instämmer/instämmer helt på användning av digitala verktyg som 

ett helklassverktyg.  

Tabell 8 visar hur förhållandet mellan frekvensen i att använda digitala verktyg i 

grupp och respondenternas upplevda kunskaper inom området TPACK ser ut. 

Tabell 8: Användning i grupp i förhållande till TPACK. 

 
Medelvärde av TPACK     

Grupp 1,0-1,9 2,0-2,9 3,0-3,9 4,0-5,0 Totalt 

1 66,7% 40,0% 10,2% 3,3% 14,4% 

2 33,3% 26,7% 16,3% 0,0% 13,4% 

3 0,0% 13,3% 36,7% 26,7% 28,9% 

4 0,0% 6,7% 12,2% 13,3% 11,3% 

5 0,0% 13,3% 24,5% 56,7% 32,0% 

Totalt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

I tabell 8 framkommer det att av de som har ett medelvärde mellan 4,0-5,0 är 

det ungefär 67% som instämmer/instämmer helt i att de använder digitala 

verktyg i grupp. Tabellen visar också att av de som saknar kunskaper inom 

TPACK och har ett medelvärde mellan 1,0-1,9 har 100% kryssat för någon av 

de två första alternativen 1 eller 2 vilket visar att de inte/väldigt sällan använder 

digitala verktyg i grupp. Totalt har nästan 44% uppgett att de instäm-

mer/instämmer helt på att de använder digitala verktyg som ett pedagogiskt 

verktyg för grupparbeten inom matematikundervisningen.   

Tabell 9 redovisar förhållandet mellan att använda digitala verktyg på individnivå 

inom matematiken och området TPACK 
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Tabell 9: Användning individuellt i förhållande till TPACK. 

 
Medelvärde av TPACK     

Individuellt  1,0-1,9  2,0-2,9   3,0-3,9    4,0-5,0 Totalt 

1 100,0% 26,7% 4,1% 0,0% 9,3% 

2 0,0% 6,7% 6,1% 0,0% 4,1% 

3 0,0% 6,7% 16,3% 13,3% 13,4% 

4 0,0% 26,7% 24,5% 16,7% 21,6% 

5 0,0% 33,3% 49,0% 70,0% 51,5% 

Totalt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabell 9 visar att av respondenterna som uppskattar sina kunskaper som goda 

och har ett medelvärde mellan 4,0-5,0 har över 85% uppgett att de använder 

digitala verktyg individuellt i matematikundervisingen. Även de som har ett 

medevärde mellan 3,0-3,9 använder digitala verktyg individuellt i klassen ofta, 

nästan 50%. Även de med medelvärde mellan 2,0-2,9 har 60% uppgett att de 

instämmer/instämmer helt på användning av digitala verktyg individuellt. 

Däremot, av de respondenter som har ett medelvärde mellan 1,0-1,9 inom 

TPACK har 100% uppgett att de inte använder digitala verktyg på individnivå. 

Totalt har över 72% uppgett att de instämmer/instämmer helt på att de använ-

der digitala verktyg på individnivå inom matematikundervisningen.  

 5.2.2 Har det betydelse vilken årskurs läraren undervisar i för den 

upplevda kunskapen gällande digitala verktyg? 

Här presenteras fyra tabeller som visar sambanden mellan de fyra olika del-

områdena som berör technological i TPACK och vilken årskurs respondenten 

undervisar i. Då ingen av respondenterna har kryssat för skala 1 på frågorna 

som berör TK har det värdet plockats bort ur tabell 10. 

Tabell 10: Respondenter i årskurs f-3 respektive 4-6 i TK. 

 
Jag undervisar i     

Medelvärde av TK f-3 4-6 Totalt 

2,0-2,9 22,73% 5,66% 13,40% 

3,0-3,9 56,82% 71,70% 64,95% 

4,0-5,0 20,45% 22,64% 21,65% 

Totalt 100,00% 100,00% 100,00% 
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Tabell 10 visar att nästan 95% av de som arbetar i årskurserna 4-6 har ett 

medelvärde över 3,0. Respondenterna som arbetar i f-3 har drygt 75% ett 

medelvärde över 3,0.  Den största skillnaden mellan medelvärdet för TK bland 

respondenterna är för värdet 2,0-2,9 där övervägande arbetar i f-3, drygt 22% 

gentemot drygt 5% i årskurs 4-6.  

Tabell 11: Respondenter i årskurs f-3 respektive 4-6 i TCK. 

 
Jag undervisar i     

Medelvärde av TCK f-3 4-6 Totalt 

1,0-1,9 4,55% 0,00% 2,06% 

2,0-2,9 13,64% 3,77% 8,25% 

3,0-3,9 20,45% 35,85% 28,87% 

4,0-5,0 61,36% 60,38% 60,82% 

Totalt 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Tabell 11 visar att för medelvärden över 3,0 är drygt 80% arbetande i f-3 och 

95% arbetande i 4-6. Minst antal respondenter har ett medelvärde mellan 1,0-1,9 

men de respondenter som har lågt medelvärde i TCK arbetar i f-3.  

Tabell 12: Respondenter i årskurs f-3 respektive 4-6 i TPK. 

 
Jag undervisar i     

Medelvärde av TPK f-3 4-6 Totalt 

1,0-1,9 2,27% 0,00% 1,03% 

2,0-2,9 11,36% 11,32% 11,34% 

3,0-3,9 52,27% 43,40% 47,42% 

4,0-5,0 34,09% 45,28% 40,21% 

Totalt 100,00% 100,00% 100,00% 

 

I tabell 12 framgår att skillnaderna inte är stora mellan medelvärdena 1,0-1,9 och 

2,0-2,9 för de två variablerna f-3 och 4-6. Det fler lärare från årkurs 4-6 som har 

ett medelvärde mellan 4,0-5,0.  Däremot är det ungefär lika många från både f-3 

och 4-6, nästan 90%, som har ett medelvärde över 3,0. 
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Tabell 13: Respondenter på lågstadiet respektive mellanstadiet i TPACK. 

 
Jag undervisar i     

Medelvärde av TPACK f-3 4-6 Totalt 

1,0-1,9 6,82% 0,00% 3,09% 

2,0-2,9 20,45% 11,32% 15,46% 

3,0-3,9 50,00% 50,94% 50,52% 

4,0-5,0 22,73% 37,74% 30,93% 

Totalt 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Tabell 13 visar att flest respondenter arbetande i årskurs 4-6 upplever ha goda 

kunskaper inom TPACK. Det framkommer också att drygt 25% av lärare i f-3 

har ett medelvärde under 2,9 medan enbart 11% av lärare i 4-6 har ett medel-

värde under 2,9. Av dessa fyra tabeller 10,11,12 och 13 framkommer det att 

respondenter från f-3 generellt upplever sämre kunskaper inom områdena som 

berör technological i TPACK än de respondenter som undervisar i årskurserna 

4-6. 

Vidare redovisas hur ofta respondenterna som arbetar i f-3 respektive 4-6 

använder digitala verktyg i matematikundervisningen. 

Tabell 14: Frekvensen i användning av digitala verktyg mellan årskurserna f-3 respektive 4-6. 

Frekvens f-3 4-6 Totalt 

Mer sällan 13,6% 5,7% 9,3% 

Någon gång per månad 15,9% 11,3% 13,4% 

Flera gånger per månad 18,2% 9,4% 13,4% 

Någon gång per vecka 20,5% 43,4% 33,0% 

Flera gånger per vecka 31,8% 30,2% 30,9% 

Totalt 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabell 14 visar att ungefär lika stor andel respondenter i f-3 respektive 4-6 

använder sig av digitala verktyg flera gånger per vecka medan alternativet mer 

sällan är övervägande för f-3 lärarna. Största skillnad mellan de två stadierna är 

för alternativet någon gång per vecka där mer än dubbelt så stor andel respon-

denter från 4-6 har valt det alternativet. Däremot framkommer att endast 5,7% 

av lärarna från årskurs 4-6 använder digitala verktyg mer sällan medan 13,6% av 

lärarna som undervisar i f-3 har valt det alternativet. I relation till de tidigare 

tabellerna där övervägande visar att lärare från f-3 känner större osäkerhet inför 
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delområdena i TPACK verkar detta inte påverka frekvensen i användingen i stor 

utsträckning.    

5.3 Sammanfattad analys 

Resultatet visar att digitala verktyg används till viss del i matematik-

undervisningen. Några använder det mycket ofta medan ungefär lika många 

använder det sällan. Det framkom också att användningsområdena för digitala 

verktyg inom matematikundervisningen var individuell färdighetsträning, 

helklassgenomgångar, visualisering, grupparbeten, läxor, spela mattespel, se på 

mattefilm, kunskapsbedömning och inläsningstjänst. Där flest har svarat färdig-

hetsträning och genomgångar. Resultaten kring hur respondenterna upplever sin 

egen kunskap kring digitala verktyg är ofta medel till god. Det är dock anmärk-

ningsvärt att flera respondenter upplever att de saknar tillräckligt goda kunskap-

er inom digitala verktyg. Vidare visar resultatet att flera respondenter använder 

digitala verktyg i helklass och individuellt. Detta styrks också av syftet för 

användningen som övervägande används till genomgångar och färdighets-

träning. Däremot användning i grupp är det område som används minst. Det 

framkom också att lärare i årskurserna f-3 generellt har lägre medelvärde för de 

olika TPACK områdena än lärare i årskurserna 4-6. Dock visar resultatet att 

detta inte påverkar frekvensen i användningen i stor utsträckning. Däremot 

påvisar resultatet att de respondenter, oavsett vilken årskurs de undervisar i, som 

har ett högre medelvärde inom TPACK ökar användningen av digitala verktyg. 

Även graden av variation i undervisningen med digitala verktyg ökar så som 

helklassundervisning, gruppanvändning och på individnivå.  Resultatet visar 

också att de som har ett lägre medelvärde för de olika områdena i TPACK 

använder digitala verktyg mer sällan inom matematiken och är även begränsade i 

variationen.  
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6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

Att använda enkät som datainsamlingsmetod gjordes för att få tillgång till många 

respondenter på kort tid, precis som Johansson och Svedner, (2010) beskriver. 

Detta resulterade i att totalt 97 lärare deltog i studien. Eftersom enkäten både 

gått ut till lokala lärare men även lärare över hela landet tack vare delning i 

facebookgrupper skulle detta kunna ses som representativt för en större lärar-

grupp för årskurserna f-3 och 4-6 i svenska skolor. Att enkäten delades i face-

bookgrupper var nödvändigt då antalet respondenter hade blivit för få annars. 

Däremot kan det diskuteras huruvida urvalet påverkas av detta. Risken för att 

enbart lärare som var intresserade för digitala verktyg inom matematik skulle 

besvara denna enkät är påtaglig. Detta i sin tur påverkar generaliserbarheten. 

Både Patel och Davidsson (2011) och Hagevi och Viscovi (2016) skriver om 

denna typ av urval som kallas självselektion, alltså de som vill delta får göra det. 

Dock blir denna metod gynnsam när det gäller att få in fler respondenter vilket 

är nödvändigt för att den empiriska datan ska vara tillförlitlig.  

Enligt Hagevi och Viscovi (2016) är det viktigt att se över vilka typer av frågor 

som är med i enkäten. Till exempel är bakgrundsfrågor, frågornas ordning och 

längden på enkäten viktigt att ta i beaktande när enkäten tas fram. Eftersom jag 

valde att inte ta med bakgrundsfrågor om kön och ålder undvek jag risken för 

att någon skulle kunna identifieras. Anledningen till detta var min förhoppning 

om att fler skolor inom kommunen skulle vara intresserade att delta och då 

minska risken för att inte kunna ge respondenterna största möjliga konfident-

ialitet. Eftersom jag valde att utöka urvalet skulle dessa två variabler kunna varit 

en del av bakgrundsfrågorna utan att riskera identifiering av respondenterna. 

När valet att utesluta dessa två bakgrundsfrågor gjordes försvann viss möjlighet 

till ytterligare analys huruvida dessa variabler har någon effekt för resultatet. 

Hagevi och Viscovi (2016) påpekar vikten av att översättningar av frågor som 

används i enkäten görs noggrant för att studien ska hålla hög validitet. Frågorna 

som användes var ursprungligen på engelska. Dessa frågor var framtagna i 

utifrån TPACK’s grunder och de i sig innebär en hög validitet. Eftersom en 
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översättning sker innebär det en risk att validiteten sjunker. För att motverka 

detta diskuterades översättningarna med handledare samt provades på en 

testgrupp innan den gick ut till lärarna. 

Frågor där respondenterna förväntades svara med egna ord var i vissa fall svåra 

att anlysera. Vid några tillfällen var svaren väldigt kortfattade och i andra fall 

mycket utvecklade. Detta gjorde att jag själv sammanställde resultatet av dessa 

frågor vilket i sin tur kan leda till sämre reliabilitet. Vidare skulle en kritisk 

aspekt kunna vara att jag angav några olika exempel vid några frågor. Till 

exempel vid frågan om för vilket syfte lärare använde sig av digitala verktyg. 

Exemplen färdighetsträning och visualisering angavs och en diskussion kan 

föras huruvida de respondenter som angett dessa två hade gjort det även om de 

två variablerna inte funnits som exempel. Patel och Davidsson (2011) poäng-

terar vikten av noggrannhet i formuleringen av frågor för att uppnå hög vali-

ditet.  Även problematiken med vilket begrepp som används för lärplattor 

uppstod då några respondenter använde begreppen iPads eller läsplattor och 

detta hamnade då under alternativet annat. Min tanke var att detta verktyg skulle 

klassas som samma typ av verktyg. Detta framkom uppenbarligen inte tydligt 

nog i min formulering i enkäten.   

Patel och Davidsson (2011)  lyfter fram att det kan vara en fördel att medverka 

när enkäten genomförs. Eftersom jag var ute och presenterade både mig själv 

och studien på en skola och var med när dessa respondenter svarade på enkäten 

fanns möjligheten för dessa respondenter att ställa frågor kring eventuella 

funderingar om enkäten. Eftersom detta inte gjordes med alla respondenter kan 

tolkningen göras att även detta påverkar reliabilitet. I enighet med Sundberg 

(2012) skapades en femgradig skala där respondenterna fick uppskatta sin 

förmåga vid några av frågorna som ställdes i enkäten. 1 = instämmer inte och 5 

= instämmer helt. Alternativ 2, 3 och 4 var inte uppmärkta med någon be-

skrivning och måste därför tolkas av varje enskild respondent. Detta var ett 

aktivt val jag gjorde för att minska komplexiteten med den digitala enkäten när 

respondenterna skulle besvara den. Risken för sänkt reliabilitet uppstod vid 

detta val. Eftersom varje enskild individ lägger sina värderingar och tolkningar 

för vilket värde som betyder vad av 2,3 och 4. 
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6.2 Resultatdiskussion  

 6.2.1 På vilket sätt integreras digitala verktyg i 

matematikundervisningen?  

Det framkom av undersökningen att flera lärare använder sig av digitala verktyg 

i matematikundervisningen och då framförallt för färdighetsträning, genom-

gångar och visualisering. Detta stämmer överens med Pollys (2014) studie. Hon 

hävdar att lärare tenderar att använda digitala verktyg framförallt för dessa 

områden. Författaren skriver också att det kan vara mycket gynnsamt för lärare 

att använda digitala verktyg då det kan utveckla matematikundervisningen, både 

för eleverna men även för underlättning av kunskapsbedömning. I min under-

sökning lyftes kunskapsbedömning som ett användningsområde enbart av en 

respondent. Detta kan bero på att respondenterna inte tänkt på kunskapsbe-

dömning som ett användningsområde för digitala verktyg inom matematik-

undervisningen. Alternativt saknar flera av respondenterna kunskap om hur 

användning av digitala verktyg för att underlätta vid kunskapsbedömning kan gå 

till. Vidare styrker även Håkansson Lindqvist (2015) och Hillman & Säljö (2014) 

att områden som färdighetsträning, genomgångar och framförallt visualisering är 

möjliga undervisningsmetoder som skapas med hjälp av digitala verktyg.  

I resultatet framkom också att flera lärare använder sig av digitala verktyg 

framförallt på individnivå men även i helklass. Detta i samband med att indivi-

duell färdighetsträning och genomgångar i helklass var de områdena som 

övervägande var störst. Hillman och Säljö (2014) påstår att lärare anpassar den 

digitala miljön i klassrummet utefter deras förståelse för verktyget. Därav skulle 

resultatet från undersökningen tyda på att det är i dessa situationer som lärarna 

känner störst säkerhet vid användning av digitala verktyg i matematiken. I vissa 

fall visar resultatet i min studie att digitala verktygen används både i helklass, 

grupp och individuellt vilket kan tyda på att dessa lärare har god förståelse för de 

digitala verktygen.  Det tyder också på att dessa lärare vet hur anpassningar kan 

göras utefter situationer som uppstår i matematikklassrummet.    

Det framkom också att de flesta lärare använder digitala verktyg i matematik-

undervisningen någon gång per vecka. Dock uppger var tionde lärare att de 
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använder digitala verktyg mer sällan än någon gång per månad. Detta skulle 

kunna bero på att vissa lärare och klasser inte har tillgång till digitala verktyg på 

daglig basis, till exempel de lärare som enbart har tillgång till datasalar vilket var 

ett av alternativen som framkom under kategorin annat. Det skulle också kunna 

tyda på vad Drijvers, et. al. (2010) hävdar. Nämligen, hur läraren väljer att 

organisera sina matematiklektioner med digitala verktyg beror helt och hållet på 

vilken grad av förståelse läraren besitter gällande det digitala verktyget.  Låg 

användning av digitala verktyg skulle kunna tyda på att läraren saknar kompe-

tens inom området för att använda dessa verktyg. Petersson, Lantz-Andersson 

och Säljö (2014) hävdar att utan gott lärarstöd vid undervisning med digitala 

verktyg ökar risken för ett meningslöst klickande på olika symboler utan att 

eleven förstår sammanhanget bakom varje uppgift. Då skulle det enligt denna 

teori vara mer gynnsamt att lärare som saknar tillräckliga kunskaper inom 

digitala verktyg undervisa enligt traditionell metod. Varefter läraren utvecklar 

sina kunskaper inom digitala verktyg kan användningen succesivt öka (Säljö, 

2014).   

 6.2.2 Påverkar lärares upplevda kunskaper gällande digitala verktyg 

integreringen i matematikundervisningen? 

Nedan diskuteras både resultaten gällande frågeställning två, på vilket sätt 

påverkar lärares upplevda kunskaper om digitala verktyg som ett pedagogiskt 

verktyg integreringen inom matematikundervisningen? Och frågeställning tre, 

Framkommer det några skillnader i den upplevda kunskapen om digitala verktyg 

som ett pedagogiskt verktyg beroende på vilken årkurs läraren arbetar i? Anled-

ningen till att båda frågeställningarna diskuteras gemensamt är att dessa har ett 

starkt samband med varandra då de båda innefattar upplevd kunskap.  

Av undersökningen framkom det att lärare som undervisar i årskurserna 4-6 

upplever bättre kompetens inom de olika delområdena som berör technological 

i TPACK än vad lärarna som undervisar i årskurserna f-3 upplever. Däremot 

verkade inte detta påverka användningen av digitala verktyg i de olika årskurs-

erna särskilt mycket. Detta skulle kunna förklaras med hjälp av Grandgenetts 

(2008) teorier om egenskaper som är viktiga för en lärare att ha för att kunna 

undervisa med hjälp av digitala verktyg. Grandgenett menar att om läraren är 
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intresserad av att testa teknik och har en god och välutvecklad traditionell 

undervisningsmetod kan användning av digitala verktyg inom matematikunder-

visingen fortfarande vara möjlig om läraren kan kombinera dessa två variabeler. 

Att ha detta i åtanke och jämföra med Samuelssons (2014) teorier om digital 

ojämnlikhet ute på skolorna blir väldigt påtagligt. Det blir stora skillnader i hur 

användningen av digitala verktyg i matematiken ser ut både mellan skolor, men 

även mellan klasser på samma skola. Detta skulle alltså bero på vilken kompe-

tens läraren har om digitala verktyg och intresset för att använda verktyget.   

Vidare framkom det att lärare, oavsett årkurs, som upplever god kompentens 

inom delområdena i TPACK använder digitala verktyg oftare och mer varierat 

än vad de som upplever sig ha otillräckliga kunskaper gör. Till exempel uppger 

lärare med lågt medelvärde för delområdena inom TPACK att de sällan använ-

der digitala verktyg och i begränsad utsträckning när det kommer till individuell 

användning, helklassanvändning och gruppanvändning. Enligt Mishra och 

Koehlers (2007) teorier om TPACK tyder detta på att dessa lärare saknar 

kompentenser inom TCK och TPK. Genom att utveckla TCK utvecklar läraren 

kunskaper som ökar lärarens förståelse för verktygen och vilken korrelation det 

kan ha till ämnesinnehållet. Ökad kunskap inom TPK hjälper läraren att se 

sambanden mellan hur undervisning och elevernas inlärning kan ändras med 

hjälp av digitala verktyg. Skulle lärarna i min studie utveckla dessa två aspekter 

skulle antagligen fler lärare känna säkerhet inför att använda digitala verktyg i 

matematikundervisningen. Förmodligen skulle fler lärare använda digitala 

verktyg både i helklass, grupp och på individnivå samt att frekvensen borde öka.   

6.3 Avslutande reflektion 

Av studiens resultat drar jag slutsaten att de lärare som uppskattar sina kunskap-

er till goda eller mycket goda har möjligheten att undervisa med hjälp av digitala 

verktyg i matematiken på ett tillfredställande sätt. Däremot visar det sig också att 

de lärare som upplever otillräckliga kunskaper gällande digitala verktyg undviker 

att använda verktyg ofta eller på ett varierat sätt.  I Lgr11 framkommer det att 

digitala verktyg ska vara en del av matematikundervisningen. Studien visar att 

användningen av digitala verktyg ser väldigt olika ut beroende på hur goda 

lärarens kunskaper för verktyget är.  
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För mitt kommande yrkesliv som lärare finner jag det i allra högsta grad ange-

läget att utveckla mina digitala kunskaper för att på bästa möjliga sätt ge eleverna 

chans att utvecklas med dessa verktyg. Att det finns många användnings-

områden, såsom färdighetsträning, genomgångar, spela spel med flera, har 

framkommit av studien men även att dessa inte alltid kommer till användning 

och att läraren inte alltid vet hur dessa verktyg kan användas på ett optimalt sätt.   

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Mitt examensarbete har enbart riktat sig mot hur lärare använder och upplever 

sina kunskaper gällande digitala verktyg. Därför finner jag det intressant att 

forska vidare kring hur elever ställer sig till användningen av digitala verktyg i 

matematiken. Anser eleverna att digitala verktyg enbart är ett roligt verktyg eller 

upplever de att verktygen är ett gynnsamt redskap i lärprocessen? 

  



Karlstad universitet  Linda Antonsson 

40 

 

REFERENSER 

Attard, C. (2013) introducing iPads into primary mathematic pedagogies: an 

exploration of two teachers’ experiences. Mathematics education yesterday, to-

day and tomorrow. 

  Bakker, M. van den Heuvel-Panhuizen, M. & Robitzsch, A. (2016) effects of 

mathematics computer games in special education students’ multiplicative 

ability. British Journal of Educational Technology, 47(4), 633-648. 

Bryman, A (2011) Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber. 

Dahland, G. (1993) Datorstöd i matematikundervisningen. En studie av förutsättningar 

för förändring av en traditionsrik skolmiljö. (Göteborgs universitet 1993:08). In-

stitutionen för pedagogik, Göteborgs universitet. 

Dimenäs, J. (2007) Lära till lärare: att utveckla läraryrket, vetenskapligt förhållningssätt 

och vetenskaplig metodik. Stockholm: Liber AB 

Drijvers, P. Doorman, M. Boon, P. Reed, H. och Gravemeijer, K. (2010) the 

teacher and the tool: instrumental orchestrations in the technology-rich 

mathematics classroom. Educational studies in Mathematics, 75(2) 213-234.  

Forgasz, H.J. (2002) teachers and computers for secondary mathematics. 

Education and Information Technologies, 7(111), 111-125.  

Grandgenett, N. F. (2008) perhaps a matter of imagnination: TPACK in math-

ematics education. Ur Handbook of technological pedagogical content knowledge 

(TPACK) for educators (145-166). New York: American Association of col-

leges for teacher education. 

Grevholm, B. (red) (2012) Lära och undervisa matematik från förskoleklass till åk 6. 

Nordstedts förlag AB.   

Hagevi, M & Viscovi, D. (2016) Enkäter: att formulera frågor och svar. Lund: Stu-

dentlitteratur AB 

Harris, J. Mishra, P. & Koehler, M. (2009) teachers’ technological pedagogical 

content knowledge and learning activity types, Journal of Research on Technology 

in Education, 41:4, 393-416. 

Hemberg, M. (2011) Utan utbildning blir tavlorna bara en jippopryl.  

Nämnaren, 11(1), 53-59. 

Hillman, T. & Säljö, R. (2014) Digitala teknologier omformas i matematikunder-

visningen. Ur Säljö, R. (Red.), Lärande i den uppkopplade skolan. Malmö: 

Gleerups.   



Karlstad universitet  Linda Antonsson 

41 

 

Howard, S. & Maton, K. (2011). theorising knowledge practices: a missing piece 

of the educational technology puzzle. Research in Learning Technology, 

19 (3), 191-206. 

Håkansson Lindqvist, M. (2015) conditions for technology enhanced learning and educa-

tional Change a case study of a 1:1 initiative. Print media: Umeå. Hämtad från 

umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:859735/FULLTEXT01.pdf  

Johansson, B & Svedner, P.O. (2010) Examensarbetet i lärarutbildningen. Uppsala: 

Kunskapsföretaget AB. 

Nordtröm, L. & Lundin, J. (2014) Datorn som distraktion eller verktyg. Ur Säljö, R. 

(Red.), Lärande i den uppkopplade skolan. Malmö: Gleerups.   

Mishra, P. & Koehler, M. J. (2007) technological pedagogical content knowledge: A 

framework for teacher knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017-1054.  

Oxstrand, B. (2013) från media literacy till mediekunnighet. Göteborg: Göteborgs 

universitet.   

Patell, R. & Davidsson, B. (2011) Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur AB  

Petersson, E. Lantz-Andersson, A & Säljö, R. (2014) Virituella laborationer: Att 

lära genom att experimentera? ur Säljö, R. (Red.), Lärande i den uppkopplade 

skolan. Malmö: Gleerups.   

Polly, D. (2014) elementary school teachers' use of technology during mathe-

matics teaching. Computers in the Schools, 31(4), 271-292.  

Samuelsson, U. (2014) digital (o)jämlikhet? IKT-användning i skolan och elevers tekniska 

kapital. (Högskolan i Jönköping 2002:23). Doktorsavhandling, Jönköping: 

Högskolan i Jönköping. 

Shulman, L. S. (1987) knowledge and teaching. Foundations of the new reform. 

Harvard Educational Review, 57(1), 1-22.  

Skolverket (2011) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

Stockholm: Skolverket.  

Skolverket 2016a:00067. IT-användning och IT-kompetens i skolan. Skolverkets IT-

uppföljning 2015.  Stockholm: Skolverket.  

Skolverket (2016b) Så ska elevernas digitala kompetens förstärkas i skolan. Hämtad från 

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/nyhetsarkiv/nyheter-2016/nyheter-2016-1.247899/digital-kompetens-och-programmering-ska-starkas-i-skolan-1.247906


Karlstad universitet  Linda Antonsson 

42 

 

kurser/nyhetsarkiv/nyheter-2016/nyheter-2016-1.247899/digital-kompetens-

och-programmering-ska-starkas-i-skolan-1.247906  

Sundberg, M. (2012) En studie av hur matematiklärare på gymnasiet upplever sin kunskaps-

nivå I Technological Pedagogical Knowledge (TPACK). examensarbete, Växjö: 

Linnéuniversitetet   

Tallvid, M. (2015) 1:1 i klassrummet analyser av en pedagogisk praktik i förändring. 

(Göteborgs Universitet 2015) Doktorsavhandling, Göteborg: Göteborgs 

Universitet.  

Tondeur, J., Siddiq, F., Scherer, R., & Baran, E. (2017, March) exploring the link 

between pre-service teachers’ ICT-related profiles and their TPACK. Pa-

per presented at the SITE 2017 Conference, Austin, TX, USA. 

Woods, M. Goc Kart, G. Miao, H. Perlman, D (2008) Physical educators’ 

technology competences and usage. Physical Educator: a magazine for the pro-

fession, 65(2), 2008, 82-99. 

  

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/nyhetsarkiv/nyheter-2016/nyheter-2016-1.247899/digital-kompetens-och-programmering-ska-starkas-i-skolan-1.247906
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/nyhetsarkiv/nyheter-2016/nyheter-2016-1.247899/digital-kompetens-och-programmering-ska-starkas-i-skolan-1.247906


Karlstad universitet  Linda Antonsson 

43 

 

BILAGA 1 

Ljungskile 2017-03-09  

Hej! Jag heter Linda och läser till lärare på Karlstad universitet. Jag gör nu mitt 

examensarbete om hur lärare i åk f-6 integrerar digitala verktyg i matematikun-

dervisningen och om lärarens upplevda kunskaper om verktyget påverkar 

integreringen. Enkäten du har fått tillhands har delats ut till lärare i Uddevalla 

kommun samt i Karlstad. Din medverkan är självklart frivillig. Enkäten tar ca 5 

minuter att fylla i.  

När du fyllt i enkäten får du gärna lägga enkäten i det medföljande kuvertet och 

sedan lämna det till anvisad lärare så kommer jag och hämtar dessa om 1 vecka. 

Vill du hellre besvara enkäten digitalt kan du använda denna länk: 

https://www.survio.com/survey/d/O2V4X6I1U9A5G5S5A 

Ingen obehörig kommer kunna ta del av svaren och i presentationen av resulta-

tet kommer enbart diagram och tabeller presenteras. Det kommer inte kunna 

härledas till vem som har besvarat enkäten.  När arbetet är färdigt kommer den 

insamlade datan att förstöras. 

Examensarbetet beräknas vara färdigt i början av Juni och kommer finnas 

tillgänglig på universitetets hemsida men även på diva-portal.org.  

Vid eventuella frågor tveka inte att höra av dig! 

Linda Antonsson 

lantonsson@hotmail.com eller 0760-410585 

Eller min handledare 

maria.falgren@kau.se 
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BILAGA 2 

Verksamma år som lärare  
_________________________________________ 

 

Undervisar i årkurs  
_________________________________________ 

 

Digitala verktyg som finns på din skola 

Dator 1:1 

Läsplatta  

Datorprojektor 

Interaktiv skrivtavla 

Datorvagn 

TV 

Annat: ________________________________________________________ 

 

Jag använder digitala verktyg i matematikundervisningen  

Flera gånger per vecka 

Någon gång per vecka 

Flera gånger per månad  

Någon gång per månad  

Mer sällan 

Femgradig skala 1=instämmer inte och 5=instämmer helt 

1. Jag använder digitala verktyg i helklass i matematikundervisningen 

2. Jag använder digitala verktyg i grupp i matematikundervisningen 

3. Jag använder digitala verktyg på individnivå i matematikundervisningen 

 

Jag använder digitala verktyg i matematikundervisningen för? 
(ex:färdighetsträning, läxor, visualisering…) 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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_____________________________________________________
____________________________________________________ 

 

Femgradig skala 1=instämmer inte och 5=instämmer helt 

1. Jag vet hur jag löser tekniska problem som uppstår 

2. Jag lär mig lätt hantera nya digitala verktyg 

3. Digitala verktyg krånglar ofta 

Femgradig skala 1=instämmer inte och 5=instämmer helt 

1. Jag använder digitala verktyg i matematikundervisningen (t.ex. färdig-

hetsträning och visualisering) för att öka elevernas förståelse för mate-

matik 

2. Jag är medveten om olika digitala verktyg som kan variera matematikun-

dervisingen 

3. Jag använder olika digitala verktyg i matematikundervisningen 

Femgradig skala 1=instämmer inte och 5=instämmer helt 

1. Jag kan anpassa användningen av digitala verktyg efter innehållet i ma-

tematikundervisningen 

2. Jag kan anpassa den digitala miljön i klassrummet vilket ger eleverna nya 

möjligheter utveckla kunskap och färdigheter 

3. Jag har god uppsikt över elevernas onlineaktivitet 

Femgradig skala 1=instämmer inte och 5=instämmer helt 

1. Jag använder digitala verktyg för att undersöka elevernas förkunskaper 

2. Jag använder digitala verktyg för att variera matematikundervisningen i 

förhållande till läroboken 

3. Jag uppmuntrar eleverna till att använda digitala verktyg i matematiken 

Vill du lägga till något som inte kom fram av frågorna i enkäten? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 


