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1. Abstract 

The purpose of this case study has been to examine the digital competence of teachers in a 

municipality in Sweden. It also shows how these teachers are using digital tools and 

resources in mathematic teaching. This case study carried out in a municipality containing 22 

schools holding students between the ages of 6 – 16 years. This municipality has been 

focusing a lot of resources on expanding the use of digital tools, such as giving every student 

their own computer for school work. Data has been collected through surveys and interviews 

with both teachers and school leaders. Whereas the school leaders’ responses were quite few, 

they became a kind of background to the actual results. This helps analyzing the results since 

the school leaders’ answers showed a large variety of interest and commitment from the 

leaders. Whereas it affected how much resources was put into each school and how much the 

teachers had tools to work with, as well as support from their leaders. The results, analyzed 

through the TPACK-framework, showed a generally low digital competence of the teachers. 

This, while some teachers had a high level of TPACK, shows the need of education in digital 

teaching amongst teachers to reach the new requirements of the updated curriculum. 

1.1 Keywords 

Digital competence, digital mathematics, case study, TPACK, digital tools, digital 

resources, digital teaching  

 

1.2 Sammanfattning  

Syftet med denna fallstudie har varit att undersöka lärarnas digitala kompetens i en kommun 

i Sverige. Det visar också hur dessa lärare använder digitala verktyg och resurser i 

matematisk undervisning. Denna fallstudie utfördes i en kommun som innehåller 22 skolor 

som håller eleverna i åldrarna 6-16 år. Denna kommun har fokuserat mycket på att utöka 

användningen av digitala verktyg, som att ge varje elev en egen dator för skolarbete. Data har 

samlats in genom undersökningar och intervjuer med både lärare och skolledare. 

Skolledarnas svar var ganska få, så de blev en slags bakgrund till de faktiska resultaten. Detta 

har varit till stor hjälp i analysen av resultaten då skolledarnas svar visade på en stor 

variation av intresse och engagemang inför digitala verktyg och resurser. Detta påverkar hur 

mycket resurser som finns i varje skola och hur mycket digitala verktyg lärarna har att arbeta 

med. Det påverkar också möjligheten till stöd i digital utveckling från ledningen. Resultaten, 

som analyserades genom TPACK-ramverket, visade att lärana i kommunen har en generellt 

låg digital kompetens. Detta, trots att vissa lärare hade en hög nivå av TPACK, visar behovet 

av utbildning i digital undervisning bland lärare för att nå de nya kraven i den uppdaterade 

kursplanen. 

1.2.1 Nyckelord 

Digital kompetens, digital matematik, fallstudie, TPACK, digitala verktyg, digitala resurser, 

digital undervisning 
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2. Inledning  
I inledningen beskrivs ämnets, digitala resursers inom matematik i undervisningen, 

aktualitet. Regeringens beslut om nya styrdokument förs fram och den nya upplagan av 

läroplanens relation till användningen av digitala resurser analyseras. Kommunens 

satsningar på en digitaliserad skola presenteras och diskuteras. Orsak till varför ämnet valts 

presenteras.  

 

Vår tid är en digital tid. Digitaliseringen sker överallt, både i hemmet och i arbetslivet. 

Digitaliseringen har sedan ett tag tillbaka även kommit till skolan. Den 24 september 2015 

kom ett beslut från utbildningsdepartementet att fler skolor ska kunna ta del av digitala 

resurser (Hellmark Knutsson & Nilsson, 2015). Beslutet innebär att alla skolor ska ha digitala 

alternativ att använda sig av, erbjudna av skolverket. Varför göra detta? Jo, delvis för att leva 

upp till rätten till likvärdig utbildning var du än går i skolan, men också för att man, i 

beslutet, enligt digitaliserings-komissionens delbetänkande (SOU 2014:13) kunnat se i 

flertalet ökande studier att elevernas motivation ökat inför skolarbetet i och med att man 

infört digitala resurser. Dessa digitala resurser har även visats underlätta för elever med 

funktionsnedsättningar då man kunnat stödja och utveckla deras inlärning med hjälp av 

digitala resurser. En av de största anledningarna är dock enligt beslutet att förbereda 

eleverna för vuxenlivet där den digitala användningen hela tiden ökar (Hellmark Knutsson & 

Nilsson, 2015). I beslutet beskrivs också vikten av fortbildning och att underhålla personalens 

kompentens för att behålla en positiv utveckling och ett positivt resultat av en digital 

satsning. Går inte detta att leva upp till kommer satsningen på digitala resurser snarare sluta 

i att undervisningen inte ökar i kvalitet och att eleverna använder resurserna till fel saker 

vilket orsakar försämrat fokus på skoluppgifterna (Hellmark Knutsson & Nilsson, 2015). I 

värsta fall står undervisningen kvar i utvecklingen och ser ut som den gör idag och man har 

alltså spenderat mycket pengar på att köpa in material som inte har någon positiv effekt på 

inlärningen (Håkansson Lindqvist, 2015). För att digitala verktyg i undervisningen ska bli en 

framgång visar mycket forskning, till exempel Håkansson Lindqvists (2015) studie, på vikten 

av fortbildning. Mer forskning om fortbildningens betydelse presenteras i de följande 

kapitlen, se speciellt kapitel4.5.  

 

Regeringen har dessutom nyligen beslutat att lägga till förtydliganden i läroplanen angående 

hur digitala resurser bör användas i undervisningen (Regeringskansliet, 2017). Detta har 

resulterat i en ny upplaga av läroplanen där man lagt till och förtydligat vikten av digitala 

verktyg i undervisningen. I den nya upplagan av läroplanen för grundskolan finns i kapitlet 

om skolans värdegrund en stor påtryckning av vikten av att lära eleverna använda digitala 

resurser och verktyg. I värdegrunden står att eleverna ska integreras i en allt mer digital miljö 

genom att lära sig använda digitala verktyg och resurser för att hitta information, använda 

digitala metoder i skolarbetet och utveckla ett kritiskt förhållningssätt till digitala resurser 

och information (Skolverket, 2017).  I den nya upplagan av läroplanen nämns digitala verktyg 

i flera kursplaner. Dock är detta arbete inriktat på matematik och därför har jag valt att titta 

på kursplanen i just matematik. Redan i syftet i kursplanen för matematik nämns att eleverna 

ska kunna programmera och använda sig av digitala verktyg generellt i 

matematikundervisningen (Skolverket, 2017). Även i de centrala innehållen finns krav om att 

använda digitala verktyg med. Användandet av digitala verktyg finns med i det centrala 
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innehållet från årskurs 1 till och med årskurs 9, till exempel i det centrala innehållet för 

taluppfattning och tals användning: 

”Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och 

överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. 

Metodernas användning i olika situationer.”  

- (Skolverket, centralt innehåll åk 1-3, 2017, s. 57).  

I citatet kan man tydligt se att man ska ha med digitala verktyg i matematikundervisningen 

för att eleverna ska bli förtrogna med att använda sig av både digitala verktyg och icke-

digitala medel. Däremot nämns inte digitala verktyg i kunskapskraven alls. Därför måste man 

som lärare själv tolka kunskapskraven och var man ska använda sig av digitala verktyg. Min 

egen tolkning av det man kan koppla ihop digitala verktyg med kunskapskraven är att 

eleverna ska kunna välja olika strategier och metoder för att lösa, visa ett problem eller 

uträkning (Skolverket, 2017).  

I kommunen där jag själv är verksam lärare satsas det stort på digitala resurser och i enlighet 

med det första beslutet från riksdagen (Hellmark Knutsson & Nilsson, 2015) bestämt ska 

varje skola ha de resurser som krävs för att det ska vara likvärdigt på alla skolor (Anängen, 

2016). Kommunen har storsatsat på de fysiska resurserna, men jag har hört väldigt lite om 

själva kompetensen inför att kunna utnyttja resurserna på ett bra sätt. Kommunens 

satsningar innebär en smartboard i varje klassrum, en dator till varje elev från fjärde klass 

och uppåt och i augusti 2016 skriver kommunen på sin hemsida att de ska satsa på en 2 år 

lång utbildning för lärare inom digitala resurser. Sidan där mer information ska finnas är 

dock borttagen och mer information om utbildningen finns inte att få på hemsidan. Då jag 

själv arbetar inom kommunen, och har varit på flera skolor, vet jag ungefär vilja resurser som 

finns att tillgå. I de skolor jag varit på finns skrivplattor, datorer och smartboards. Vissa 

skolor har lärplattformer på internet som de prenumererar på, men vid samtal med lärare på 

skolorna är de få som använder dessa. Detta har väckt en nyfikenhet och ett intresse inför att 

undersöka närmare hur det ser ut på skolorna i kommunen där jag arbetar. Hur använder sig 

lärarna i kommunen av de digitala verktyg som kommunen satsat på? 

Denna undersökning är inriktad på hur lärare använder sig av digitala resurser i sin 

matematikundervisning. Detta då forskning visar att matematik är ett av de ämnen där 

digitaliseringen utvecklats som långsammast (Skolverket, 2016). Förtydligandet av 

läroplanen kan vara ett sätt att förnya och utveckla användandet av digitala resurser i 

matematikundervisningen. Frågan är dock om det var läroplanens otydlighet som var 

problemet. Det verkar som att det finns andra omständigheter som har större inflytande på 

en positiv digital utveckling, som kompentensutveckling och ökad förtrogenhet för det 

digitala bland lärare (Skolverket, 2016). Det finns många fördelar med att integrera digitala 

resurser i matematikundervisningen. Till exempel kan undervisning med digitala resurser 

och verktyg leda till en mer elevcentrerad undervisning, med chans att ge elever fler 

strategier än möjligt i en icke-digital undervisning (Hughes, Thomas, & Scharber, 2006). 

Dock krävs det att man lägger ner resurser på att se till att lärare har den kompetens som 

behövs för att det ska bli till en utveckling och förbättring av undervisningen snarare än en 

digitaliserad version av det traditionella arbetssättet (Håkansson Lindqvist, 2015). 
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3. Syfte  
Syftet med denna fallstudie är att undersöka vilken digital kompentens lärare i denna 

specifika kommun innehar. Dessutom undersöks deras kunskaper inom att undervisa i 

digital matematik, vilka digitala resurser och verktyg de använder och hur de använder sig av 

dessa i sin matematikundervisning. 

 

3.1 Frågeställningar 
 

 Vilken TPACK-nivå ligger lärare inom kommunen på? 

 Hur använder sig lärare i kommunen av digitala resurser i 

matematikundervisningen?  
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4. Teoribakgrund 
I detta kapitel klarläggs arbetets begrepp och tidigare forskning gjord på de effekter som kan 

uppstå av att integrera digitala resurser i undervisnigen. Kapitlet behandlar även hur digitala 

resurser används och kan användas i matematikundervisningen och dess påverkan på elevers 

inlärning. I kapitlet nämns den problematik forskning och studier stött på kring sambandet 

mellan lärares kompentens, inställning och faktiska användande av digitala resurser. Den 

sociokulturella teorin förklaras och kopplas här ihop med den digitala kompetensen hos 

lärare, orsaker till avstannande digital utveckling och hur digitala hjälpmedel kan hjälpa 

elever utvecklas i sitt lärande.  

 

4.1 Begrepp 
Begreppsförklaringarna är tagna och tolkade från Tallvids (2015) rapport om 1:1 i 

klassummet. 

Digitala resurser  Detta examinationsarbete använder sig utav 

begreppet digitala resurser som en central del i 

arbetet. Med digitala resurser menas sådant man 

kan använda på en dator eller surfplatta i 

undervisningen. Spel, hemsidor och resurser för 

skrivning, skapande och gestaltning på digitala 

medel ingår här, såväl som lärares digitala resurser 

för att tydligare kunna se elevernas utveckling, vissa 

resursers underlättande av rättning i testsituationer 

och annat som kan underlätta för lärarens arbete i 

undervisningen.   

Digital teknik Med digital teknik menas själva tekniken som 

används. Inte resursen i sig, utan sättet och 

kunskapen i att kunna operera med datorer och 

digitala resurser.  

Digital matematik  Matematik som utförs med hjälp av digitala resurser.

  

 

Icke-digitala metoder Med detta menas konkret material som inte är 

digitalt. Till exempel matematikbok, övningspapper, 

tiobasmaterial, leksakspengar och annat icke-digitalt 

material. 

Hårdvara De redskap som används i digital undervisning, som 

till exempel dator, surfplatta, smartboard och 

miniräknare, 

Mjukvara Det som finns på hårdvaran. Det kan vara spel, 

appar, program och annat som används i 

undervisningen. 
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4.2 Fördelar med digitala resurser i skolan 
Det har gjorts mycket forskning på hur digitala resurser kan påverka kvalitén på 

undervisningen i skolan. Forskning gjord av Marcia Håkansson Lindqvist (2015) vid Umeå 

Universitet visar att undervisning med digitala resurser kan ha en mycket positiv påverkan 

på elevers inlärning och lärares utveckling. Forskningen pekar på att de digitala resurserna 

öppnar för en större möjlighet för lärare att utveckla sin undervisning och hitta nya 

undervisningsformer. Dessa undervisningsformer kan vara ökat samarbete, underlättande 

för lärare i till exempel rättningssituationer och en ökad elevmotivation. Den ökade 

motivationen tros bero på att de digitala resurserna erbjuder en vidare variation av 

undervisningen än om man bara använder sig av den traditionella undervisningen 

(Håkansson Lindqvist, 2015).  

Innehållet och variationen är viktiga delar i undervisingen för att bibehålla eller öka 

elevernas motivation inför ämnet och skolarbetet (Blomgren, 2016). Variation ger elever 

möjligheten att lära på olika sätt. Att få se och uppleva lärande på olika sätt ger en större 

chans till en förhöjd motivation och på så vis också en högre grad av inlärning (Ryve, 

Larsson, & Nilsson, 2013). Lärare med hög digital kompentens kan även utnyttja sina 

kunskaper för att utveckla undervisningen och nå mål som inte tidigare gått. Dessa lärare kan 

genom digitala resurser hjälpa sina elever att samarbeta på nya sätt, och att arbeta på nya 

sätt som ger eleven nya strategier (Hughes, Thomas, & Scharber, 2006). Annan forskning 

visar att användning av digitala resurser kan vara till hjälp för lärare genom att visa sådant 

som kan vara svårt att se vid traditionell undervisning, som tankemönster och strategier. 

Dessutom kan de digitala resurserna synliggöra elevernas utveckling och på så vis underlätta 

för läraren (Brevik & Davies, 2016).  

 

4.3 Nackdelar med digitala resurser i skolan 
De nackdelar man kunnat se med den digitala satsning som påbörjats i skolor beror mycket 

på lärares kompentens inom digitala verktyg (Skolverket, 2012). Detta har visat på 

konsekvenser som att de digitala resurserna inte kompletterar och förbättrar undervisningen, 

utan att de fungerar som ett substitut till icke-digital undervisning. Då blir de inte effektiva 

och fyller sitt syfte, utan blir väldigt dyra läromedel utan att förbättring i undervisningen 

skett (Polly, 2014). Detta bekräftar även Håkansson Lindqvist (2015) och Player-Koro (2012) 

i sin forskning på användandet av digitala resurser i skolan. Att använda de digitala 

resurserna på detta vis bidrar inte till en utveckling av matematikundervisningen och ger inte 

den digitala utveckling man önskar uppnå i och med denna satsning (Lantz-Andersson & 

Säljö, 2014). Digitala resurser bör, enligt forskning, användas för att komplettera den 

traditionella undervisingen med medel som utvecklar nya förmågor och ger möjlighet till 

alternativ inlärning (Brevik & Davies, 2016). Detta problem förklaras av både Håkansson 

Lindqvist (2015) och Lantz-Andersson & Säljö (2014) som att det råder en bristande digital 

kompentens hos lärare. Lärares förtrogenhet med de digitala resurserna och förståelse för 

varför de bör användas spelar stor roll i fråga om hur och om de används i undervisingen. 

Andra negativa effekter användandet av digitala resurser kan få är att det stör elevernas 

koncentration. Många elever blir distraherade av tillgången till sociala medier och annat som 

inte har med skolarbete att göra under lektions- och undervisningstid. Detta ger ett negativt 

resultat på elevernas prestationer (Hellmark Knutsson & Nilsson, 2015). Detta stämmer in på 

en stor undersökning av Martin Tallvid (2015) där elever själva svarat att de ibland sitter på 
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sociala medier eller chattar under tid som menats till skolarbete.  

 

4.4 Digitala resurser inom matematikundervisning 
I skolverkets rapport om IT-användning i skolan ser man att de flesta ämnen i skolan ökar 

användningen av digitala resurser. Speciellt i ämnen som svenska och samhällskunskap 

används datorerna flitigt. I denna rapport ligger matematikundervisningen i lä. Endast ca 20 

% av Sveriges högstadieelever använder regelbundet dator eller andra digitala resurser i sin 

matematikundervisning. Även fast siffran är låg har den ökat med ca 13 procentenheter på 

bara 7 år. En av orsakerna till den låga användningsfrekvensen tros vara ett behov av att ge 

lärare mer kunskap om hur digitala resurser kan användas inom matematikundervisningen 

(Skolverket, 2016). 

Lärares användning av digitala resurser i matematikundervisningen är något som undersökts 

i flera olika studier. Drew Polly (2014) har i sin forskning kunnat få fram att lärare ofta 

använder de digitala resurserna ungefär på samma sätt som de använder de icke-digitala 

medlen. Detta har även Catarina Player-Koro (2012) kommit fram till i en liknande studie. 

Några exempel på hur man kan använda sig av digitala resurser för att utveckla 

matematikundervisningen har Polly (2014)  med i sin studie. Dessa innefattar 

matematikbaserade spel som elever kan spela både med och mot varandra där tanken är att 

de ska lära sig den aktuella matematiken av ökad motivation och eget intresse. Däremot är 

inte resultatet lika positivt när elever får spela själva eller som belöning efter att de gjort klart 

sitt arbete. Polly (2014) har kommit fram till att ha digitala resurser som belöning resulterar 

oftast i att eleverna stresser igenom det ordinarie arbetet för att få spela och gör ofta fel i 

uppgifterna och missar då viktig kunskap. Han menar också att lära tillsammans genom 

interaktiva spel är något som utvecklar elevers tänkande och matematiska kunskaper bättre 

än om de får arbeta en och en. Diskussionerna som uppstår vid dessa samarbeten ger 

eleverna en chans att ta del av andras tidigare kunskaper och därmed omforma och/eller 

utveckla sina egna resonemang och strategier (Polly, 2014).  

Det finns även digitala resurser som ger läraren möjlighet att se hur elever svarat för att 

direkt visa elevens förståelse av momentet. På samma vis får eleven direkt återkoppling via 

ett spel eller dylikt där man snabbt får veta om man gjort rätt eller fel (Polly, 2014). Att 

integrera interaktiva spel i undervisningen kan alltså vara en utveckling av tillvägagångssättet 

att ge direkt återkoppling till eleven. Spelen visar var eleven ligger genom att eleven lyckas 

eller misslyckas. Dessutom är de flesta spel nivåbaserade och kan därför förtydliga för eleven 

vart eleven är på väg genom att svårighetsgraderna hela tiden höjs. Enligt en omfattande 

studie gjord av Jan Håkansson och Daniel Sundberg (2012) i boken Utmärkt undervisning är 

detta faktorer till framgång. Förutom den förbättrade återkopplingen kan digitalisering av 

matematikundervisningen ge eleverna bättre visuellt stöd och att uppgifterna får en starkare 

förbindelse till elevens verklighet. Eleven ges även andra verktyg för att lösa problem, 

analysera och förstå än traditionell undervisning. Dessutom nämns även här en betydelsefull 

faktor som annan forskning resulterat i: ökad motivation och intresse hos eleverna. Även i 

denna studie nämns de nackdelar som digitaliseringen kan medföra. Även i denna studie är 

det en fråga om lärares användning av de digitala resurserna som avgör om det ger ett 

positivt resultat på inlärningen eller inte (Håkansson & Sundberg, 2015). 
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4.5 Betydelsen av lärares kompentens för användningen av digitala 

resurser 

Enligt den tidigare forskning, som nämnts i både kapitlet Inledning och Bakgrund, framgår 

tydligt att den största risken med den digitala satsningen är för lite kompentens inför digitala 

resurser hos lärare. Enligt forskningen är en bristande kompentens inför det digitala hos 

lärare en riskfaktor i utvecklingsarbetet. För att kunna analysera och förklara relationen 

mellan lärares kunskaper används Technological, pedagogical, content knowledge (TPACK). 

TPACK uppnås när en lärare har lika ingående pedagogiska, ämnesmässiga och digitala 

kunskaper och vet hur man på ett bra sätt använder sig av dessa i sin vardagliga undervisning 

(Schmidt, o.a., 2009). Detta fördjupas i kapitel 5. Man har tydligt kunnat se hur lärares 

TPACK-nivå hänger ihop med hur de använder sig av de digitala resurser som finns och även 

att intresset för det digitala ökar i och med att lärare får större förtrogenhet och förståelse 

(Niess, van Zee, & Gillow-Wiles, 2010). Ett ramverk, kallat RAT, har skapats av Hughes, 

Thomas, och Scharber (2006) i samband med detta. RAT är ett ramverk som används för att 

visa på till vilken nytta lärares digitala resurser används i undervisningen. Jag har upptäckt 

att RAT och TPACK går hand i hand när man ska bestämma en lärares digitala kompetens. 

Detta då TPACK visar vad en lärare kan, vilken kompetens läraren har inom digitala resurser 

och dess användning (Schmidt, o.a., 2009). RAT visar vilken effekt de digitala resurserna och 

verktygen har på undervisningen och lärares arbete (Hughes, Thomas, & Scharber, 2006). 

RAT och TPACK tillsammans kan visa hur en lärares digitala och pedaogiska kunskaper 

utmynnas i undervisningen och användandet av digitala resurser på detta vis, som jag 

sammanfattat genom att ta olika delar från både RAT  (Hughes, Thomas, & Scharber, 2006) 

och TPACK (Schmidt, o.a., 2009): 

En lärare med hög digital kompentens använder digitala resurser i sin undervisning för 

att utveckla arbetssätten och målen för undervisningen över de vanliga traditionella 

metoderna. Dessutom bör den lärare som följer hög digital kompetens enligt dessa ramverk 

själv kunna utmana elever på nya sätt och anpassa sina lärmetoder efter individerna i 

klassen. Denna lärare bör även ha en stöttande skolledare som satsar på digitala resurser och 

fortbildning då det är vad som krävs för att hålla lärares kompetens uppdaterad och i 

konstant utveckling.  

En lärare med låg digital kompetens använder få digitala resurser. Dessa resurser 

används ofta som ersättning av den traditionella undervisningen. Det underlättar för läraren 

och arbetsbördan blir ofta lättare med digitala medel, men att ersätta med digitala resurser 

erbjuder inte någon utveckling av lärmetoder och variation av inlärningssätt hos elever. 

Dessutom är inte denna lärare intresserad av vidare digital kompentensutveckling och 

uppskattar de traditionella arbetssätten mer än de digitala. Denna lärare bör ha en ledning 

som inte lägger ner betydande resurser på att utveckla digitaliseringen på den egna skolan. 

Det kan till och med vara så att ledningen inte är intresserade av digitala resurser alls och 

därför inte erbjuder fortbildning inom detta alls. Dessa två exempel är just exempel och bör 

ses på med försiktighet då verkligheten kan variera.  

I en annan studie, av Niess, van Zee, & Gillow-Wiles (2010) har man kunnat se att en låg 

digital kompentens hos lärare försvårar det utvecklingsarbete som regering och kommunen 

försöker uträtta. Lärare som inte har en förtrogenhet, utan endast vet hur det är tänkt att 

man ska använda en digital resurs, har svårare att implementera denna i undervisningen. 
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Detta utgör, enligt samma studie, en stor risk att läraren använder den på samma sätt som de 

traditionella resurserna, eller till och med använder den som en kul grej utan speciellt 

inlärningssyfte. Detta tros, enligt studien, bero på att lärarens tidigare erfarenheter och 

tankar om ämnet och hur det bör läras ut spelar in och försvårar ett utvecklingsarbete hos 

läraren. Studien visar att fortbildning inom ämnet kan ge lärare ett nytt sätt att se på 

matematikundervisning och digitala resurser då de får exempel på aktiviteter och hur man 

faktiskt kan göra. Dessutom ger fortbildningen en förståelse för varför och en chans att tänka 

i nya banor kring digitala resurser.  

Sarah Prestridge har i en studie från 2017, där hon låtit lärare prova spelbaserad 

undervisning i en tvåårsperiod, upptäckt att tillsammans med att man fortbildar personalen i 

hur och varför man använder sig av digitala resurser är ett av de bästa sätten att förändra en 

lärares inställning till digitala resurser och verktyg att låta dem uppleva den förändring som 

sker hos eleverna och lärsituationen när man använder sig av till exempel spelbaserad 

undervisning. Prestridge (2017) upptäckte att det är svårt att få lärare att gå med på att hålla i 

sådan undervisning, men när de väl fått uppleva en sådan undervisning håller den ändrade 

inställningen i sig och blir till en förståelse inför hur och varför digitala resurser utvecklar 

undervisningen (Prestridge, 2017). Studien av Niess o.a. (2010) visar att ju högre TPACK-

nivå lärare hade, desto mer elevinriktad blev undervisningen. Lärare anpassade 

undervisingen efter eleverna och hade lättare för att utveckla undervisningen på ett sätt som 

passade gruppen. Studien visade också att en högre TPACK-nivå också gav lärare en lust att 

utforska och upptäcka nya sätt att använda sig av de digitala resurserna i undervisningen och 

ökade på så vis kvalitén på sin matematikundervisning. Prestridge (2017) använde sig inte av 

TPACK i sin studie. I Prestridges (2017) studie framgår att de lärare som fått prova på att 

använda sig av den spelbaserade undervisningen förändrat sin inställning till digitala 

resurser helt. Dessa lärare har gått från låg digital kompetens, med lite förståelse för hur spel 

skulle kunna vara hjälpsamt i undervisningen alls, till att förstå att det ger en mer kvalitativ 

undervisning genom att det fördjupar läroplanens mål, underlättar och gör eleverna mer 

motiverade att lära sig (Prestridge, 2017).  

Håkansson Lindqvist (2015) och Tallsvid (2015) har i två omfattande studier påvisat 

betydelsen av lärares förståelse inför de digitala resursernas fördelar. Utan fortbildning eller 

kompetensutveckling inom digitala resurser fortsätter lärarna använda traditionella metoder 

i sin undervisning. Tallvid (2015) menar att de digitala verktygen och resurserna inte 

används på det sätt de är menade till. Istället för att användas för att utveckla undervisningen 

och ge en bredare inlärningsvariation används de för att ersätta gamla metoder. (Tallvid, 

2015) 

 

4.5.1 IT-tekniker och IT-pedagoger 

Forskning visar att personalen på skolan har ett stort behov av både IT-tekniker, som kan 

hjälpa till med att laga trasiga enheter eller på annat sätt hjälpa till med tillgängligheten av de 

digitala verktygen, och IT-pedagoger för att utveckla användningen av digitala resurser i 

undervisningen (Skolverket, 2016). 

 Många skolor i Sverige har tillgång till dessa resurser, IT-tekniker och IT-pedagog, men 

lärare anser inte att det räcker för att täcka de behov som finns. Bristen på dessa kan orsaka 

stress och att lärare inte får tillräckligt med stöd för att kunna utveckla sin användning av 

digitala resurser i undervisningen (Skolverket, 2016). 
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4.5.2 Även skolledares kompetens påverkar 

En av de uppgifter skolledare har är att motivera sina medarbeta till vidare utveckling. De 

kan leda sina anställda till en vilja att utvecklas, eller låta dem stå kvar där de är. Inom den 

digitalisering som sker är det av stor vikt att skolledare själva är positivt inställda till digitala 

resurser (Håkansson Lindqvist, 2015). En skolledares öppenhet inför att införa och utveckla 

digitala resurser och verktyg är otroligt viktig för lärares egen utveckling och användning av 

dessa. Därför är även skolledares kompetens inom digital matematik viktig för att kunna ge 

sina medarbetare den motivation och stöttning som behövs för att kunna integrera en digital 

undervisning i skolan (Håkansson Lindqvist, 2015).  

Undersökningar visar att lärare som arbetar under ledare med hög kompentens inom digitala 

resurser blir mer benägna att själva utveckla och använda digitala resurser i sin undervisning 

(Hatlevik & Christian, 2012). Dock visar studien att det inte endast är skolledarens 

inställning som påverkar, utan att det finns många andra faktorer som möjligtvis kan påverka 

hur läraren ser på och använder digitala resurser i sin undervisning (Hatlevik & Christian, 

2012). 

 

4.6 Sociokulturella teorier och digital utveckling 
Inom den sociokulturella teorin anser man att det behövs både utmaning och stöttning för att 

inlärning ska ske. När man lär sig någonting kan man det. Då sker ingen vidare utveckling 

om man inte blir utmanad att lära sig mer. Att lära sig mer och utvecklas är svårt att göra på 

egen hand, man behöver stöttning i utmaningen. Det är då man utvecklas och går mot en 

framtida kompentens. Detta kallas för Vygoskijs utvecklingszoner efter Lev Vygoskij, 

upphovsmannen till denna teori (Kroksmark, 2011). I den sociokulturella teorin är artefakter, 

eller resurser som det kallas i detta arbete, av största vikt för människans inlärning 

(Kroksmark, 2011). För att kunna lära, enligt den sociokulturella läran, måste man få prova 

sig fram med hjälp av resurser innan man kan lära sig den intellektuella kunskapen 

(Kroksmark, 2011) (Strandberg, 2006). Dessutom använder man sig av redan inlärd kunskap 

för att tolka världen. Man lär sig genom att prova och utforska. Därför är det viktigt att man 

får med sig verktyg från undervisningen till hur man ska göra för att lösa uppgifter, tolka 

världen och skapa nya kunskaper (Strandberg, 2006). Inom den sociokulturella läran är det 

viktigt att ha möjlighet till samspel, interaktion under inlärning, olika aktiviteter och en 

variation av verktyg som hjälp i undervisningen för att elever ska ha största möjlighet till 

inlärning (Strandberg, 2006).Det innebär i detta arbete att de digitala resurserna kan 

användas som viktiga redskap i elevers lärande eftersom att de har potential till att vara 

varierande, interaktiva aktiviteter med möjlighet att använda olika resurser. Detta för att 

skapa en lärmiljö för alla elever där det finns möjligheter att lära på olika sätt beroende på 

hur man som elev tar till sig de olika verktygen som erbjuds (Strandberg, 2006).  Detta kan vi 

även överföra på lärares kompentensnivå inom de digitala resurserna för att se hur 

fortbildning kan skapa ett intresse och en förståelse från lärare. Att ha kunskaper om de 

digitala resurserna betyder inte att man kan använda dem. Får inte läraren rätt verktyg för 

att själv kunna förstå och implementera dessa kommer de inte fungera effektivt och 

utvecklande i undervisningen. Det krävs att någon med större erfarenhet och kunskap kan 

visa, ge nya verktyg och då hjälpa denne lärare vidare i sin kunskap för att inte fastna i gamla 

undervisningsmönster (Strandberg, 2006). 
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Pauline Gibbons har i sin bok stärk språket stärk lärandet (2013) refererat till L. Mariani 

(1997)s vidare förklaring av Vygotskijs utvecklingszoner. I figur 2. kan man se vikten av 

stöttning i de utmaningar man ges för att dessa utmaningar ska ses som intressanta snarare 

än skrämmande eller tråkiga. För att utveckling ska ske krävs alltså en hög grad av stöttning i 

samband med en utmaning (Gibbons, 2013).Detta stöttas av en forskningsstudie där man 

studerat lärares förändringsarbete mot en mer digital undervisning. För att förändra dessa 

lärares undervisningssätt till ett mer digitalt insåg man att det är svårt, skrämmande och 

tidskrävande för lärare som inte redan har den digitala kunskapen. De är alltså i 

frustrationszonen, se figur 2. Därför visade studien att det krävdes mycket stöttning, 

samarbete och feedback för att lärare skulle befinna sig i utvecklingszonen och på så sätt 

förändra sina undervisningsvanor och sin inställning gentemot digitala medel i 

undervisningen (Bennison & Goos, 2010). 

  

 
Utvecklingszon 
Engagerande, 
inlärning sker 

Uttråkningszon 
Tråkigt 

Ingen inlärning 

Trygghetszon 
Bekvämt 

Låg inlärning 

 
Frustrationszon 

Svårt  
Låg inlärning 

Hög 

Stöttning 

Låg 

Stöttning 

Hög kognitiv utmaning 

Låg kognitiv utmaning 

Figur 2. Illustration av de olika inlärningszonerna, från illustration i P. 

Gibbons (2013) 
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 5. Ramverk 
I detta kapitel lyfts de teorier som använts för att analysera resultatet fram. Det centrala 

ramverket är TPACK som kan användas för att fastställa lärares kompentensnivå inom 

användning och förståelse av digitala resurser i undervisningen. 

 

5.1 Vad är TPACK? 
TPACK är ett ramverk som gjorts för att visa vad en lärare behöver ha för kunskaper för att 

kunna utföra undervisning med hög kvalitet. Detta ramverk visar att det inte räcker med att 

man har god pedagogisk förmåga, eller att man är förtrogen med läroplanen, för att vara en 

bra lärare. Det krävs alltså att man har kunskaper inom alla områden för att bli en bra 

pedagog och öka chansen till inlärning hos alla elever 

Som visat i figur 3 kan man se att TPACK består av 7 olika delar. I figur 3 står de beskrivna 

som TK, PK, CK, TPK, TCK, PCK och TPACK. De olika cirklarna representerar kunskaper hos 

lärare.  

Content knowledge (CK) handlar om att 

läraren ska ha kunskaper om det som ska läras 

ut, alltså att man ska ha de ämneskunskaper 

som krävs för att kunna lära ut det givna ämnet.  

Pedagogical knowledge (PK) handlar om 

att man ska förstå hur man ska lära ut, hur man 

kan anpassa efter elever och hur man på bästa 

pedagogiska sätt kan se till att eleverna lär sig 

det de behöver lära sig.  

Technological knowledge (TK) handlar om 

att läraren ska ha kunskap om den digitala 

tekniken som krävs för att kunna föra en 

kvalitativ undervisning. Dessutom ska läraren 

vara förtrogen med den digitala tekniken. Det 

vill säga, ha lätt för att förstå den, ta till sig ny 

teknik och lösa egna tekniska problem. Detta 

innebär dock inte att läraren har de pedagogiska 

och ämnesdidaktiska kunskaper som krävs för att 

undervisningen ska utvecklas med hjälp av de digitala resurserna och verktygen. 

Pedagogical content knowledge (PCK) handlar om lärarens förtrogenhet med ämnet 

och hur väl hen har de kunskaper som krävs för att lära ut på ett pedagogiskt sätt. Dock 

saknas de kunskaper inom digital teknik som krävs för att på ett fullgott sätt kunna uppnå 

full TPACK. 

Technologial pedagogical knowledge (TPK) innebär att läraren kan integrera digitala 

resurser och har kunskaper om den digitala tekniken för att kunna anpassa sin undervisning 

efter elevernas behov och inlärningssätt, men saknar de fördjupade ämneskunskaper som 

krävs för att på ett tydligt och förtroendeingivande sätt förmedla kunskaperna till eleverna. 

Technological content knowledge (TCK) innebär att lärare har stor förståelse för 

styrdokument och har fullgoda ämneskunskaper för att tydligt kunna lära eleverna den 

önskade kunskapen. Dessutom kan läraren använda sig av digital teknik och förstår teknik 

och kan använda den till vissa delar i sin undervisning, men har svårt att anpassa efter elever 

då läraren inte har en fördjupad pedagogik som hjälper läraren att se elevers olika behov och 

Figur 3. TPACK-modellen.  

Använd med tillstånd från utgivaren, © 2012 av 

tpack.org 
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inlärningssätt. 

Technological pedagogical and content knowledge (TPACK) innebär att läraren har 

förtrogenhet med digital teknik och vet vilka digitala verktyg och resurser som kan användas 

i undervisningen. Dessa kan en lärare med TPACK lätt anpassa efter ämnet, då läraren har en 

stor ämneskunskap i det hen lär ut och stor förtrogenhet med läroplanen. Dessutom kan en 

lärare med TPACK anpassa denna undervisning med digitala medel efter elevers olika behov 

och inlärningsstilar. Läraren med TPACK ger alltså eleverna chans till fler strategier, 

arbetssätt och därmed en ökad kvalitet på undervisningen. 

  

5.2 Hur används TPACK i denna fallstudie? 
I denna studie används inte alla delar i TPACK för att analysera resultaten då inte alla delar 

är relevanta för studien. De delar som används är de som innefattar kunskaper om digital 

teknik. Dock utesluter detta inte helt de andra delarna då pedagogical knowlegde även finns 

med i TPK och TPACK. Samma sak gäller content knowledge som finns med i TCK och 

TPACK. Dock är frågorna i studien fokuserade mot kunskapen om användandet av de digitala 

verktygen och resurserna då syftet är att ta reda på den digitala kompensen hos lärare i 

kommunen. Därför finns inte frågor som inte rör technological knowledge alls med i studien. 

Dock kommer pedagogical och content knowledge användas tillsammans med technological 

knowledge för att kunna se hur lärarna i kommunen använder sig av sina digitala resurser. 

De delar av ramverket som används i studien är alltså TK, TPK, TCK och TPACK. 
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6. Metod  
Denna undersökning är en fallstudie, om vilket jag kommer berätta mer i detta kapitel. Detta 

kapitel kommer även handla om val av metod och hur frågorna är utformade för att få svar på 

de frågeställningar som ställts i syftesdelen av arbetet.  

 

6.1 Urval 
I denna del beskrivs varför studien blev en fallstudie och hur urvalsgruppen blivit vald. 

6.1.1 Fallstudie 

I och med att syftet med undersökningen är att ta reda på den digitala kompetensen hos 

lärare i en viss kommun kommer detta arbete anses vara en fallstudie (Merriam B, 1994). 

Studien visar på vad människor i kommunen anser om sin digitala kompetens i helhet, men 

även vilka förutsättningar som finns i kommunen. Fallstudien diskuterar resultatet för att se 

varför någonting fungerade och inte fungerade och försöker hitta orsaker till varför (Merriam 

B, 1994).  

6.1.2 Urvalsstrategi 

Urvalet är gjort utifrån de som kan ge mest information om den digitala kompetensen i 

kommunen. För att inte behöva fråga alla som arbetar i skolväsendet har studien avgränsats 

till skolledare och matematiklärare i grundskolan. Detta urval ses som heltäckande då det ger 

synvinklar från olika håll, och det finns många som kan svara och ge studien ett reliabelt 

resultat (Merriam B, 1994).  

Kommunen som valts ut i denna fallstudie är en kommun där man satsat på digitala resurser 

och verktyg i skolorna. Detta för att kunna undersöka och diskuteraden upplevda digitala 

kompetens lärare har i en kommun som satsat på en digital utveckling. I denna kommun 

finns 21 låg- och mellanstadieskolor och ett stort högstadium. Det går ca 5 500 elever i 

grundskolan i denna kommun (Bergman, 2017). Däremot är det svårare att svara på hur 

många lärare som arbetar i grundskolan inom kommunen, men efter att ha letat och räknat 

lärare på kommunens hemsida fick jag fram att det finns ca 545 undervisande lärare i 

årskurserna F-9. Varav ca 194 arbetar på låg- och mellanstadium.  

I kommunen beräknas det finnas 8 rektorer och 14 biträndande rektorer. Anledningen till att 

det finns så få rektorer är att kommunen nyligen delat upp kommunens skolor i 

rektorsområden, där en rektor och upp till tre biträdande rektorer har hand om två till fyra 

skolor tillsammans (Stierna, 2017). Skolledarna har valts ut som svarande eftersom att de 

kan svara på hur just deras skola satsar på att uppfylla den digitala utvecklingen. Det är 

skolledarna som kan svara på om de uppdaterar hårdvara, erbjuder fortbildning och kan 

även ge insikter om hur de ser på för- och nackdelar med digitala resurser och verktyg. 

Insikter och svar, vilka kan spela stor roll i hur lärares digitala förmåga utvecklas och 

används i undervisningen (Schmidt, o.a., 2009). Därför anses skolledarna som ett kvoturval, 

de kan ge fördjupad kunskap om ämnet som kan hjälpa till med att analysera resultaten från 

svaren som lärarna ger (Merriam B, 1994).  
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6.2 Undersökningsmetod 
Den undersökningsmetod som använts i arbetet är enkäter och för att samla data. Att 

använda sig av enkäter är ett bra sätt att få in mycket data på kort tid (Diemnäs, 2007). Jag 

har valt enkäter i båda mina urvalsgrupper då det är intressant att få många personers syn 

och upplevelse på kort tid. Jag har valt att utforma mina enkäter både kvalitativt och 

kvantitativt för att få en holistisk bild av fallstudien. Detta för att kunna se både vad man 

använder för digitala resurser, men också hur man anser att de har påverkat undervisningen. 

Dessutom vill jag få reda på skolledares inställning till satsningen och behov av fortbildning. 

Därför har alltså data samlats in kvantitativt genom enkäter, men analyserats med ett 

kvalitativt synsätt (Trost, 2010). För att fördjupa enkätsvaren och kunna analysera specifika 

fall har korta enkät-liknande telefonintervjuer gjorts med enskilda lärare.  

 

6.2.1 Enkätfrågor och databearbetning 

I detta avsnitt beskrivs hur enkätfrågorna till svarspersonerna valts ut och varför enkäterna 

utformats som de gjort. Enkätfrågorna till lärare finns i bilaga 2.1 och enkätfrågorna till 

skolledare finns i bilaga 1.1. Endast de frågor som gett relevant information till studien 

kommer att omnämnas här. Frågorna kommer fortfarande finnas med i enkäterna som finns 

som bilagor, men kommer inte nämnas i detta kapitel. 

 

Lärarenkät 

De frågor som valts till enkäten är valda utifrån att titta på andra arbeten som handlat om 

ungefär samma sak. Tallvid (2010)’s undersökning om satsningen på en-till-en-datorer i 

Falkenberg har en enkät riktad till lärare angående hur de använder datorer och hur det 

påverkat deras arbete bifogad i undersökningen. Dessa frågor har jag läst och haft som hjälp 

när jag valt mina egna frågor.  

Tallvid (2010) har använt sig utav en blandning av olika frågetyper. Han har delat upp 

frågorna i sektioner med både attitydfrågor, frågor om användning av digitala resurser i 

klassrummet med fasta svarsalternativ och hur det har underlättat undervisningen med en 

lista alternativ. Till detta finns tomma rader för motivering av svar. Denna enkät tillsammans 

med Enkätboken av Jan Trost (2010) har jag använt för att få fram mina enkätfrågor. Som 

inledande sakfrågor har jag valt att fråga standardfrågor som om man arbetar på låg- mellan- 

eller högstadium och hur länge man arbetat som lärare. Detta för att kunna jämföra svaren 

mellan årskurserna och erfarenhet (Trost, 2010). Se frågorna 1-2 i bilaga 2.1. 

För att enkäten ska inleda med frågor som är lätta att svara på och få svarspersonen att 

komma igång med frågesvarandet har jag inlett med kryssfrågor (Trost, 2010) om vad 

svarspersonen faktiskt använder för digitala verktyg i undervisningen, se fråga 3 i bilaga 2.1. 

Efter det efterfrågas vilka digitala resurser som används och vad de används till, se fråga 4 i 

bilaga 2.1.  Svarsalternativen har jag hittat genom att besöka en skola i kommunen, se vad 

som finns där och då skulle kunna användas i undervisningen. Alternativen för hur de skulle 

kunna användas har jag tagit från Tallvid (2010) där jag har tagit alternativ från hans enkät 

och satt in i min enkät. Jag har även tagit idéer från Nacka kommuns hemsida. Nacka 

kommun är en annan kommun som arbetar med digitala resurser i undervisningen. På deras 

hemsida radar de upp digitala resurser som används i deras skolor och hur de kan användas 
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(Nacka kommun, 2017). Denna fråga mäter lärarnas användande av digitala verktyg och 

resurser i undervisningen.  

På fråga 5 kan man endast fylla i ett alternativ. Frågan handlar om man tycker att man 

använder sig av mest digital undervisning eller traditionell undervisning eller om man 

kombinerar båda lika mycket. Här är gjort ett medvetet val att inte låta personen välja ”vet 

inte” eller liknande. Detta då det är relevant att veta till vilken grad lärare faktiskt använder 

sig av de digitala verktygen och resurserna i undervisningen jämfört med deras 

egenuppskattade TPACK-nivå (Trost, 2010).  

Denna studie undersöker inte bara hur digitala verktyg och resurser används i kommunen, 

utan även vilken kompentens lärare besitter i att använda sig av digitala verktyg och resurser 

i matematikundervisningen. Det hade behövts mer tid och resurser till att undersöka lärarnas 

egentliga kompentens, så därför efterfrågas endast lärarnas egenupplevda digitala 

kompetens, se frågorna 6-13 i bilaga 2.1. Jag har valt att utforma denna del som 

attitydfrågor då jag vill ha reda på i vilken grad lärare anser sig inneha eller sakna digital 

kompetens (Trost, 2010). Frågorna 6-13 har jag tagit ifrån Schmidt, o.a., 2009’s TPACK-

baserade studie, där de enkätfrågor som använts i deras studie finns utskrivna tillsammans 

med vilken TPACK-del frågan besvarar. Detta för att lätt kunna använda ramverket TPACK 

till att analysera och sammanställa resultaten i enlighet med studiens andra frågeställning. 

Frågorna 6-13 formuleras som hur väl läraren anser ha kompetens inom olika delar i TPACK 

med graderade svar som: stämmer helt, stämmer delvis, stämmer delvis inte och stämmer 

inte alls. Detta för att lätt kunna sammanställa och analysera svaren efter vad lärare i denna 

fallstudie har för attityd till de resurser kommunen satsat extra på (Trost, 2010), se frågorna 

i bilaga 2.1. Jag har valt att endast ha med de TPACK-frågor som hanterar kunskap inom 

digital teknik på något sätt då övrig kunskap, som läroplansförtrogenhet eller den allmänna 

pedagogiska förmågan, inte är intressant utanför ett digitalt sammanhang i just denna 

undersökning. Detta eftersom att lärares ämneskunskaper och pedagogik i samband med 

digitala kunskaper är relevant för att få svar på frågeställningarna. I tabell 1 visas frågornas 

koppling till TPACK. 

Tabell 1. Tabell över frågornas koppling till TPACK 

Fråga Koppling till TPACK 

6. Jag kan lösa mina egna tekniska problem 

Technology knowledge (TK) 
 

7. Jag lär mig ny digital teknik snabbt 
8. Jag tycker om att leka med och utforska ny 
digital teknik 
9. Jag kan använda digital teknik till vissa 
aktiviteter i min undervisning 
10. Jag vet vilken digital teknik jag kan använda 
när jag undervisar i matematik 

Technological content knowledge (TCK) 

11. Jag kan använda digital teknik för att få 
mina elever att förstå bättre 

Technological pedagogical knowledge (TPK) 

12. Jag använder de digitala verktygen för att 
hela tiden utveckla min undervisning 

Technological pedagogical content knowledge 
(TPACK) 

13. Jag använder digital teknik som ett 
pedagogiskt verktyg i matematikundervisningen 

 

De sista två frågorna i enkäten handlar om behov av fortbildning. Den första är en fråga om 

inom vilket område svarspersonen anser att kompetensutveckling behövs. Den sista frågan 
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ger svarspersonen chans att komma med önskningar på andra kompetensutvecklande sätt än 

fortbildningar som skulle vara intressant att använda sig av i den digitala utvecklingen. Detta 

kan det ge en överblick på vad som saknas för att effektivisera och förbättra kommunens 

digitala satsning genom ny kunskap till lärare inom denna fallstudie (Merriam B, 1994). Att 

se vad lärare själva önskar och anser om detta stärker fallstudien som en relevant studie för 

kommunen att ta del av som en del i sitt digitala utvecklingsarbete (Diemnäs, 2007). 

 

Skolledarenkät 

På grund av att endast 7 skolledare svarat på enkäten kommer denna enkät endast ses som en 

bakgrund till resultatet från lärarenkäten. Det som är relevant att få ut av denna enkät är 

vilka resurser skolledare kan erbjuda lärare på skolan för att ge en gynnsam miljö för lärare 

att integrera digitala resurser och verktyg i undervisningen.   

Frågorna 1-2 är sakfrågor som; hur länge de arbetat som skolledare och om de är rektor, 

biträdande rektor eller har annan befattning, detta dels för att kunna kategorisera och 

strukturera upp en jämförelse mellan de olika svarspersonerna (Trost, 2010). 

Nästa del avser hur skolledaren anser själv satsar på digitala verktyg och resurser i skolan. 

Här ska skolledaren svara på 6 olika påståenden med graderade svar som; stämmer helt, 

stämmer delvis, stämmer delvis inte, stämmer inte. Efter frågorna finns möjlighet för 

svarspersonen att frivilligt tillägga egen information (Trost, 2010). Frågorna är valda för att 

kunna bestämma vilka förutsättningar lärare i kommunen har att implementera digitala 

verktyg och resurser i sin undervisning, se tabell 2. 

Tabell 2. Förklaring av frågor angående resurser till digital satsning 

Fråga Resultatpåverkan 
 
3. Ser över och uppdaterar digitala läromedel vid 
terminsstart. 
 

 
Det är viktigt att ha fungerande verktyg och resurser 
för att kunna använda dessa. Dessutom är det 
betydelsefullt att se till att skolan använder sig av 
digitala resurser och läromedel som är aktuella och att 
lärarna vet hur de ska användas. Detta för att de 
digitala inslagen ska fungera utvecklande och 
upplyftande för undervisningen (Prestridge, 2017). 
 

4. Lägger resurser på att hålla hårdvaran fungerande 
och uppdaterad. 

5. Vi satsar på lärares kompetensutveckling inom 
digitala resurser. 

 
Vikten av kompentensutveckling nämns i många 
studier gjorda i ämnet digital undervisning. Se kapitel 
4.5.  
 

 
6. Det finns utbildad IT-ansvarig på plats. 
 

 
Avsaknad av utbildad IT-ansvarig påverkar negativt 
lärares utveckling av kompentens inom undervisning 
med digitala verktyg och resurser. Speciellt påverkar 
avsaknad av IT-ansvarig som arbetar med pedagogisk 
support (Skolverket, 2016). 
 

 
7. IT-ansvarig arbetar med teknisk support. 
 
 
8. IT-ansvarig arbetar med pedagogik support. 
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6.2.3 Intervjufrågor och databearbetningsmetod 
Intervjufrågorna konstruerades vid sammanställningen av de insamlade enkätsvaren. Detta 

eftersom att det saknades ett visst djup i de frågor som ställts i enkäten. Man skulle kunna se 

intervjuerna som en fördjupning av enkäterna. För att intervjun ska vara effektiv och ge de 

svar som efterfrågas har en intervjumall skapats med intervjufrågor och plats för 

anteckningar, se bilaga 3. 

De frågor som saknas för att kunna bestämma hela kommunens lärares verkliga digitala 

kompetens var de frågor om hur, och i vilket syfte, lärare använt de digitala resurserna. Dessa 

frågor har valts ut efter att kunna svara på frågeställningarna; vilken digital kompetens 

svarspersonen innehar och hur denne använder sig av de digitala resurser som finns.   

För att kunna ta reda på det har jag valt att först fråga enkla TPACK-frågor för att snabbt och 

enkelt kunna bestämma svarspersonens förmodade TPACK-nivå. Dessa frågor är tagna från 

Schmidt o.a. (2009), där de använts i enkäter för att bestämma TPACK-nivå.  

För att ta reda på vilken RAT-nivå svarspersonen befinner sig på består nästa del av frågor 

om användandet av de digitala resurserna. Frågorna kretsar kring hur de digitala resurserna 

används till skillnad från de traditionella. (Hughes, Thomas, & Scharber, 2006).  

Till sist tillfrågades svarspersonen vad denne tycker om digitala resurser i undervisningen 

och vad det finns för för-och nackdelar i att använda sig av digitala resurser. Detta för att 

kunna jämföra användande, kompetensnivå och inställning till digitala resurser.  

 

6.3 Genomförande  
I detta avsnitt förklaras hur enkäterna delats ut och samlats in. I sista delen berättas hur 

intervjuerna genomförts.  

 

6.3.1 Enkäter 

Enkäterna skickades ut till skolledare och lärare via en gemensam maillista man som anställd 

inom kommunen har tillgång till. Lärare och skolledare fick varsitt informationsbrev, se 

bilaga 1 & 2. Efter att enkäterna skickats ut hade svarspersonerna två veckor på sig att svara. 

För att fler skulle svara skickades två påminnelser ut under den tiden, efter en vecka och 

dagen innan enkäten stängdes. Detta för att få in fler svar (Trost, 2010). Enkäterna samlades 

in via google formulär vilket automatiserade insamlingen och sammanställde resultaten i 

diagram. Sedan kategoriserades och sorterades informationen i olika tabeller för att 

underlätta läsningen och förståelsen av resultat och analys (Johansson & Svedner, 2010). 

6.3.2 Intervjuer 

Intervjuerna gjordes med de personer som redan svarat på enkäten genom en telefonintervju. 

Intervjun gick till så att jag först tagit kontakt med personen via mail och frågat om samtycke 

till en telefonintervju. Vid återfått samtycke ringde jag upp och genomförde intervjun. Svaren 

skrevs under intervjun ned i ett dokument med olika kategorier nedskrivna. Efter intervjuns 

slut analyseras resultaten och jämförs sedan med övriga intervjusvar och enkätresultaten.  
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6.4 Forskningsetik 
För att fallstudien ska följa de forskningsetiska reglerna har jag valt att här lista hur dessa 

följs i studien.  

De forskningsetiska aspekterna består av fyra huvudkrav. I denna studie följs de såhär: 

1. Informationskravet.  

 

Detta krav innebär att de deltagande i studien ska bli väl informerade av den som 

bedriver forskningen. Det är viktigt att studiens syfte är väl synligt för de deltagande 

(Patel & Davidson, Forskningsmetodikens grunder - Att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning, 2011). Därför har jag valt att skicka ett informationsbrev 

till de deltagande i studien där jag förklarar syftet med studien, se bilaga 1 & bilaga 2. 

 

2. Samtyckeskravet. 

Detta krav innebär att de deltagande själva väljer om de vill delta i studien (Patel & 

Davidson, Forskningsmetodikens grunder - Att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning, 2011). Deltagarna ska också kunna avbryta sitt deltagande när de vill 

och att de inte är tvingade till att medverka (Johansson & Svedner, 2010). Därför har 

jag även bifogat information om detta i informationsbreven som skickats ut till de 

deltagande, se bilaga 1 & bilaga 2. 

 

3. Konfidentialitetskravet 

Detta krav innebär att information som samlats in ska vara säkert insamlad, så att 

ingen obehörig kan få tag på information om och från svarspersonerna (Patel & 

Davidson, Forskningsmetodikens grunder - Att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning, 2011). Det är också viktigt att svarspersonerna vet om att deras 

identitet är skyddad och att de bibehåller sin anonymitet genom hela studien 

(Johansson & Svedner, 2010). För att uppfylla detta krav har jag i min undersökning 

valt att ha en internetbaserad undersökning där man behöver ha ett lösenord för att 

komma åt svaren. Dessutom har jag valt att hålla kommunens namn hemligt. Själva 

enkäterna är även de anonyma, och jag får ingen information som skulle kunna 

avslöja identiteten hos den som svarat. Enkäterna efterfrågar endast erfarenhet och 

vilken åldergrupp svarspersonen är aktiv lärare inom. Jag har aktivt valt bort att fråga 

om vilken skola man arbetar på och vilket kön man har för att inte äventyra 

anonymiteten hos de svarande. Detta då många skolor i kommunen är väldigt små 

och det då blir lätt att gissa vem som svarat på enkäten.  Dessutom finns det skolor 

med få manliga lärare, och det kan därför bli äventyrande om man vet att 

svarspersonen är en man. Speciellt om man vet vilken skola mannen arbetar på.  

 

4. Nyttjandekravet. 

Detta krav innebär att den insamlade informationen endast får användas till 

undersökningen (Patel & Davidson, Forskningsmetodikens grunder - Att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning, 2011). Detta har jag även valt att skriva i 

informationsbreven, se bilaga 1 & bilaga 2. Dessutom används inte informationen till 

någonting annat än sammanställandet av denna studie.  
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6.5 Användande av teori i analys och diskussion 
Den tidigare forskning som beskrivs i kapitel 4 – Teoribakgrund används i detta arbete för att 

analysera de resultat som inkommit via enkäterna. Den teori som används för analys är i 

synnerhet RAT. Det ramverk som skapats för att se hur lärare använder sig av de digitala 

resurserna och i vilken grad det då påverkar undervisningen (Hughes, Thomas, & Scharber, 

2006). Denna teori används för att fördjupa svaren från frågeställningen om hur lärare 

använder sig av digitala resurser i matematikundervisningen. Detta för att, enligt egen åsikt, 

TPACK och RAT kompletterar varandra bra. TPACK visar vad lärare kan, vilken kunskap de 

har, medan RAT visar hur de digitala resurserna faktiskt används. Detta ger en mer 

översiktig bild över hur lärare använder sig av de digitala resurserna i 

matematikundervisningen.   

Teorin i kapitel 4.2 och 4.3 används för att diskutera användandet och nyttan av de digitala 

resurserna i matematikundervisningen i kapitel 8. Eftersom att det genom denna studie inte 

undersöker hur nyttofullt det är att använda resurserna, används dessa teorier för att 

diskutera möjligheter och hinder med de digitala resurserna som lärare använder i 

kommunen i samband med deras TPACK-nivå.  

Den teori som behandlar betydelsen av lärares kompetens, se kapitel 4.5, används för att 

diskutera TPACK-nivån hos lärare i kommunen och även hur dessa lärare använder sig av de 

digitala resurserna. Detta sätts i relation till tidigare forskning och hur väl denna fallstudie 

faller in i den tidigare forskningens resultat.  

Den sociokulturella teorin används i diskussionen genom att visa på i vilken inlärningszon 

lärare tros befinna sig, se figur 2 i kapitel 4.6. Detta tillsammans med forskningen om hur  

olika ramfaktorer påverkar lärares förutsättningar för att utveckla ett digitalt tänkande och 

användande, se kapitel 4.5.1 och 4.5.2. Detta för att diskutera vikten av lärares olika 

förutsättningar, och om hur användningen av de digitala resurserna skulle kunna påverkas av 

att satsa på att förbättra förutsättningarna för lärare.  

 

6.6 Reliabilitet och validitet 
Tanken med arbetet är att det ska visa på hur lärare använder sig utav digitala resurser i 

deras vardagliga arbetsliv. I och med att det handlar om vardaglig kunskap bör konstansen i 

frågorna vara reliabel då svarspersonen bör ha samma svar även om hen fyller i enkäten 

direkt när man får den eller sista dagen (Trost, 2010). Detta kan dock ändras om den 

svarande nyligen gått en kurs i digitala resurser eller att något annat inträffat nyligen som 

ändrat synen på dessa resurser. Dock störs inte resultatet då det förhoppningsvis är en syn 

som svarspersonen har kvar även efter hen svarat på enkäten.  

För att så många som möjligt skulle svara och därmed få en reliabel undersökning valde jag 

att göra enkäterna korta med få frågor och därför inte något rum för upprepningar för att 

kunna mäta reliabiliteten i liknande svar från personer (Johansson & Svedner, 2010). 

Emellertid är frågorna testade på kollegor som erbjudit sig att testa enkäterna, och de flesta 

frågorna är utvalda från tidigare undersökningar och stora studier. Alltså ger studien inte en 

reliabel kongruens och precision då man inte kan jämföra samma persons svar och se 

mönster i svaren som hjälper till vid analys (Trost, 2010). Ändå kan man jämföra svaren med 

tidigare forskning och litteratur då det är detta som frågorna är baserade på.   
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Sättet som frågorna är utformade på ger en hög reliabilitet. Detta eftersom att frågorna är 

testade på frivilliga försökspersoner som visat att frågorna är lätta att förstå och svara på. Då 

har man även kunnat se hur lätt det är att tolka deras svar. Då man vet att det finns få 

missförstånd gentemot frågorna och svaren blir tydliga och lätta att förstå för mig som 

analyserar dem (Trost, 2010). 

Validiteten i detta ligger i att enkäterna mäter det de är avsedda att mäta. I och med att 

frågorna är utformade för att ge svar på både syfte och frågeställningarna blir validiteten hög 

i denna fallstudie och dessutom är de tagna från tidigare studier som mätt ungefär samma 

sak som denna studie är avsedd att mäta (Trost, 2010). Dessutom ger de fördjupande 

intervjuerna både högre reliabilitet och validitet då dessa frågor fördjupar det enkäten inte 

lyckats mäta (Diemnäs, 2007). 

 I studien har det varit ett stort bortfall av svarande på enkäter. Av 500 lärare har 98 lärare 

svarat på enkäten. Trots det så kommer svaren gå att tolka då denna fallstudie riktar sig till 

matematiklärare och många som inte svarat har skickat ett mail med information om att de 

inte undervisar i matematik. I och med att detta är en fallstudie tolkas svaren efter de lärare 

som svarat som då får representera ett urval av kommunens anställda (Merriam B, 1994). 

Skolledarenkäten hade ett stort bortfall. Endast 7 skolledare svarade på enkäten. Däremot 

går svaren att tolka då det betyder att jag fått svar från 7 olika skolor och de får representera 

ett urval av kommunens skolledare (Merriam B, 1994). Dock har jag valt att endast använda 

dessa svar som en bakgrund till lärarenkäten, då svaren är för få för att tillföra tillräckligt 

med relevant information till studien. Detta görs genom att generalisera de svar som visar de 

resurser skolledare satsar på den digitala utvecklingen i den egna skolan (Merriam B, 1994).  

Bakrunden som skolledarenkäten resulterat i bidrar med information om de förutsättningar 

lärare på olika skolor har, och detta ger en större reliabilitet till studien, då man kan jämföra 

lärarenkäterna med skolledarenkäterna (Diemnäs, 2007).  
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7. Resultat och analys 
I detta kapitel redovisas de resultat som inkommit via enkäterna. Dessa analyseras med hjälp 

av TPACK och RAT. Kapitlet är uppdelat efter frågeställningarna i delkapitel där resultaten 

först presenteras och sedan analyseras. I analysen kommer svaren förklaras närmare 

tillsammans med tidigare forskning. 

 

7.1 Bakgrundsinformation från skolledarenkäter 
Skolledarenkäten bidrog tyvärr inte med tillräcklig information för att ha en större påverkan 

på studiens resultat. Därför används här dessa svar ändå som en bakgrund till de resultat 

som kommit in via lärarenkäterna. De svar som är intressanta att ta upp som bakgrund är de 

förutsättningar lärare har på olika skolor. I tabell 3 ser vi hur skolledare på olika skolor svarat 

att de fördelar sina resurser i skolan till den digitala satsningen.  Detta visar att olika skolor 

har olika förutsättningar när det gäller de resurser som finns tillgängliga. Hur skolledare 

prioriterar att se efter och underhålla de digitala resurserna och verktygen varierar stort 

mellan olika skolor, se tabell 3. Rektor 6 uppdaterar och underhåller alltid de digitala verktyg 

och resurser som finns på skolan, medan rektor 4 aldrig gör detsamma. Dessutom har inte 

rektor 4 någon utbildad IT-ansvarig, men satsar stort på att utveckla lärarnas digitala 

kompetens. I tabell 3 visar de olika färgerna på i vilken grad skolledaren satsar på de digitala 

resurserna och verktygen. Det finns grönt på många ställen, men även både rött och gult 

finns med. Detta visar att olika skolor har mycket olika resurser att tillgå i den digitala 

utveckingen.  

 

 

Tabell 3. Resursfördelning till digital utveckling i olika skolor inom kommunen 

   Svarsperson Uppdaterar 
mjukvara 
regelbundet 

Underhåller 
hårdvara vid 
behov 

Lägger resurser på 
att utveckla lärares 
digitala kompetens 

Utbildad IT-ansvarig 
och arbetsområden 

Bitr. rektor Alltid Delvis Stämmer helt Tekniker/pedagog 
Rektor 1 Sällan Delvis Stämmer helt Tekniker/pedagog 
Rektor 2 Delvis Alltid Stämmer delvis Tekniker/pedagog 
Rektor 3 Delvis Alltid Stämmer delvis Tekniker/pedagog 
Rektor 4 Aldrig Aldrig Stämmer helt Saknas 
Rektor 5 Delvis Delvis Stämmer delvis Saknas 
Rektor 6 Alltid Alltid Stämmer delvis Tekniker 
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7.2 Vilken TPACK-nivå ligger lärare i kommunen på? 
Enligt de 75 svar som inkommit genom enkäterna ligger lärarna i kommunen på mycket olika 

nivåer i digital kompetens. Tabell 4 visar på en fördelning av lärarnas uppskattade TPACK-

nivåer, baserat på deras svar i enkäten. För att få en så rättvis bild som möjligt av 

kompetensen är första steget att visa hur lärarna själva svarat att de anser om sin TPACK-

kompetens. Resultaten som inkommit visar på en varierande kompetensgrad hos lärarna i 

kommunen, där ungefär hälften av de tillfrågade känner att de till stor del vet hur man 

använder sig av digitala resurser i undervisningen. Till dessa lärare räknas de som befinner 

sig i kategorierna ”blandade svar” och ”varken högt eller lågt”, se tabell 4.  Detta medan två 

femtedelar av de tillfrågade svarar att de anser sig ha hög digital kompetens och alltså kan 

använda sig av digitala resurser och verktyg i undervisningen. Tre av dessa personer svarade 

”stämmer helt” på alla alternativ och bör då inneha full TPACK-kompetens. Detta medan tre 

andra personer svarade att de har hög kompetens (”stämmer helt”) i att använda digitala 

resurser och verktyg i undervisningen (TPACK), men gav betydligt lägre svar (”stämmer 

delvis inte”) på frågorna om att förstå, själv använda och lösa problem när det gäller generell 

digital teknik. Åtta personer i undersökningen tolkas ha en låg digital kompetens, där en 

person uppger sig inte kunna hålla med om de påståenden enkäten efterfrågar alls. Detta 

tyder på att personen i fråga har en mycket låg digital kompetens. De andra sju personerna 

har uppgett att de till störst del delvis inte håller med, och inte alls håller med på 1-2 

påståenden, se tabell 4. Även här kan den digitala kompetensen uppfattas som låg. Det finns 

alltså en variation på den digitala kompetensen bland lärare i kommunen. Till stor del har 

lärarna kompetens att använda sig av digitala resurser och verktyg i undervisningen, men det 

finns även de som svarat att de inte alls vet hur de ska göra, eller att de till stor del inte vet 

hur de ska göra. Om man tittar på tabell 4 kan man se att av de 15 som gett blandade svar, 

har fyra angett en låg digital kompetens. En av dessa svarande har till exempel uppgett att 

hen inte alls vet hur man kan använda digitala resurser för att utveckla undervisningen, 

medan samma person också svarat att hen har en förståelse för digital teknik, snabbt lär sig 

ny teknik och kan lösa de problem som kan uppstå med digitala resurser och verktyg. En 

annan av dessa svaranden uppgav att hen kan använda digitala verktyg i undervisningen, 

men inte själv har grundläggande digital kompetens (TK). 

 Tabell 4. Svarsfrekvenser uppdelade i kompetensnivåer 

 

Vad säger då detta om lärarnas digitala kompetensnivå?  Dör att förtydliga resultaten delar vi 

nu in de svaranden som uppgett blandade eller medelvärdiga svar i de två kategorierna ”hög 

kompetens” och ”låg kompetens”, se tabell 4. Där de som angett flest svar med hög TPACK 

kategoriseras som hög digital kompetens och de med flest svar med lägre TPACK 

 

Endast hög 
kompetens 
(stämmer helt och 
stämmer delvis) 

Endast låg 
kompetens 
(stämmer delvis inte 
och stämmer inte 
alls) 

Blandade svar  
(Stor variation av svar 
med både hög och låg 
kompetens) 

Varken högt eller lågt  
(Endast stämmer delvis och 
stämmer delvis inte. Inga 
stämmer helt eller stämmer 
inte alls) 

Total 
andel 
svarande: 

 
30 (40 
%) 

 8 (11 %)  15 (20 %)  22 (29 %) 

Flest svar 
med hög 
TPACK 

 14  7  11  15 

Flest svar 
med lägre 
TPACK 

 16  1  4  7 
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kategoriseras som låg digital kompetens. Detta ger en grov överblick över kommunens 

lärares digitala kompetens. Detta ger alltså ett resultat där 19 personer (ca 25 %) anses ha en 

låg digital kompetens och 56 personer (ca 75 %) då anses ha en hög digital kompetens. Dock 

är ytterligare en kategori med medelvärdiga svar viktig att ha med, då denna ger ytterligare 

en dimension till hur kompetensen faktiskt ser ut. Vi ser i och med dessa resultat att 

kompetensfördelningen ser olika ut för olika lärare. Den digitala kompetensnivån är generellt 

hög, men varieras med lärare som inte har kompetens att använda digitala resurser och 

verktyg alls. En stor andel har även en medelhög kompetens, vilket visas i att vissa vet hur 

man använder digitala resurser i vissa ämnen, men inte just i matematiken. Eller som en 

svarande som använder sig mycket av digitala resurser i undervisningen, men som inte vet 

hur man använder de digitala resurserna för att utveckla undervisningen. 

 

7.3 Hur använder sig lärare av digitala resurser i 

matematikundervisningen?  
 

7.3.1 Digitala verktyg 

Lika mycket som den digitala kompetensen varierar bland lärare, varierar också 

användningen av digitala resurser. I resultaten kan man se att många lärare inte använder sig 

av de medel som, enligt kommunen, ska finnas tillgängliga. 47 lärare av de 74 tillfrågade 

använder sig av elevernas egen dator. 17 lärare använder sig av surfplattor. Svaren visar att 

alla lärare inte använder de digitala verktyg som ska finnas tillgängliga i klassrummet. Dock 

används digitala verktyg på olika sätt och i olika grad av lärare. Att vissa lärare använder sig 

av lånedatorer och inte har egna elevdatorer är rimligt då eleverna får egna datorer först i 

årskurs 4. Detta innebär också att inte alla lärare har elever som fått egna datorer. I 

resultaten syns att det är lågstadielärare som svarat att de inte använder sig av egen 

elevdator, se tabell 5. I samma tabell se vi att det i större utsträckning är lågstadielärarna som 

svarat att de använder sig av surfplattor och delad lånedator. Resultaten visar också att det 

finns lärare som inte använder sig av de interaktiva skrivtavlorna som kommunen satsat på 

att installera i varje klassrum.  

Tabell 5. Frekvens över användandet av digitala verktyg baserat på 74 svaranden 

 Lågstadielärare Mellan- och 
högstadielärare 

Totalt 

Interaktiv skrivtavla 23  27 50 
Surfplatta 12 5 17 
Egen dator (elev) 5 42 47 
Delad lånedator (elev) 13 3 16 

 

7.3.2 Digitala resurser  

De digitala resurser som används varierar stort i undersökningen. Många lärare har angett 

att de använder de digitala resurserna som hjälpmedel för att effektivisera undervisningen. 

Ungefär en femtedel av de svarande lärarna använder sig av de digitala resurserna för att dela 

ut, samla in och rätta läxor. Ungefär hälften av de svarande använder sig av digitala resurser 

för att arbeta tillsammans i klassen, lösa uppgifter tillsammans och ha genomgångar 

tillsammans. Ungefär en tredjedel av de svarande använder sig av digitala resurser för att 
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effektivisera informationssökningar och elevpresentationer. En lärare anger att hen använder 

sig av google classroom för att dela ut planeringar, matriser, uppgifter och facit till sina 

elever. Detta fanns inte med som alternativ och det kan därför finnas fler lärare som 

använder sig av just google classroom i sin undervisning. Dock visar inte denna undersökning 

på det. Samma sak gäller en lärare som angett att hen använder sig av kahoot i sin 

undervisning som digital resurs. För den som aldrig hört talas om Kahoot förklarar här 

Patricia Diaz i sin blogg om vad Kahoot är och kan användas till: 

”Utöver att aktivera eleverna att faktiskt delta i lektionsuppgiften finns många smarta 

funktioner i Kahoot som bla kan användas för att synliggöra lärande och få eleverna 

att samarbeta (längre svarstid/team mode). Skapa quiz med flervalsfrågor (infoga 

bild/video till frågan), discussion med sant/falskt eller survey med alternativ utan 

poäng.”  - (Diaz, 2016). 

På frågan om hur spel används i undervisningen svarade 66 av 74 svaranden att digitala spel 

används i undervisningen. Dock används spel på olika sätt hos olika lärare. 61 av dessa 

använder spel som en förstärkning av färdighetsträning i undervisningen. 51 använder spel 

för att variera undervisningen och 24 svarande använder spel som belöning.  

27 lärare svarade i enkäten att de kombinerar digitala resurser och icke-digital undervisning i 

en jämn fördelning. 45 lärare anger att de använder sig till största del av icke-digitala 

resurser i undervisningen och endast 2 lärare använder digitala resurser till störst del.  

I undersökningen har även ingått fem telefonintervjuer med lärare som svarat på enkäten. 

Dessa intervjuer har gett en fördjupning i hur lärare använder sig av digitala resurser. För att 

förtydliga hur lärarens användande av resurserna har dessa lärare delats upp i olika 

kategorier efter deras TPACK-nivå och användande av digitala resurser. Dessa lärare 

presenteras här som lärare 1 – lärare 5. Lärare 4 innehar mycket knapp TK, lärare 2 innehar 

TK, lärare 1 innehar TCK, , lärare 3 och 5 innehar TPACK. Lärare 1, 4 och 5 använder sig av 

elevdatorer och interaktiv skrivtavla i sin undervisning, lärare 2 använder sig av surfplatta 

och interaktiv skrivtavla till eleverna och lärare 3 uppger att hen endast använder sig av 

interaktiv skrivtavla. Alla dessa lärare har en egen dator som används för planering, 

genomgångar eller rättning.  

 

TPACK 

De lärare som tolkats ha en fullständig TPACK-kompetens uppger i intervjun att de utnyttjar 

dator och interaktiv surfplatta som ett medel för att låta eleverna arbeta tillsammans. Att 

arbeta på detta sätt resulterar enligt Hughes o.a. (2006) i en förbättrad undervisning. Detta 

eftersom att detta arbetssätt ökar interaktioner mellan elever i en miljö där de inte bara får 

kunskap om området, utan även får ett mål med inlärningen. Lärare 5 berättar i intervjun att 

hen använt sig av google documents för att låta dess elever göra diagram tillsammans. I 

introduktionen av diagram användes den interaktiva skrivtavlan till att tillsammans i helklass 

göra olika diagram över områden som eleverna fann intressanta. Efteråt fick eleverna 

använda den nya kunskapen till att göra egna undersökningar och diagram. Eleverna 

uppfattades motiverade och intresserade av uppgiften och kunde lösa problem och utveckla 

nivån på diagramet tillsammans genom diskussioner och att de i nyfikenhet provat att klicka 

på olika inställningar och funktioner. Detta visar på den förbättring som skett sedan de icke-

digitala metoderna då eleverna fick chansen att experimentera och diskutera med hjälp av de 

digitala resurserna på ett sätt som inte varit möjligt med papper och penna. 
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TK-TCK 

De lärare som upplevs ha medelhög digital kompetens är de som har kunskapen om hur man 

använder sig av digital teknik, och hur man kan effektivisera undervisningen med hjälp av de 

digitala resurserna. Dessa lärare har i intervjuer berättat att de har kunskap om vilka digitala 

resurser man kan använda, men att de inte hittat en rutin att använda dessa i 

undervisningen, de har alltså kunskap om digital teknik (TK), och hur den kan användas i 

vissa matematiska områden (TCK), men har svårt att implementera dem i undervisningen 

(Schmidt, o.a., 2009). De digitala resurser som används är resurser som underlättar och 

effektiviserar lärarens arbete. Lärare 1 berättar i intervjun om hur hen använder sig av 

internet för att leta fram uppgifter till eleverna. Dessa uppgifter kopieras upp i häften och 

delas ut. Därav har arbetet effektiviserats med hjälp av digitala resurser (Hughes, Thomas, & 

Scharber, 2006).  

Knapp TK 

Lärare 4 svarade på frågorna med att hen inte har anlag för att använda teknik i största 

allmänhet. Därför använder lärare 4 till största del traditionella metoder i sin undervisning. 

Detta eftersom att hen känner sig trygg med detta. Digitala medel används sällan. Därför 

anses lärare 4 inte ha kunskap om digital teknik (Schmidt, o.a., 2009). Däremot uppger 

lärare 4 att eleverna fått varsin dator från kommunen som ibland används i undervisningen. 

När datorn används är det som komplement till den traditionella undervisningen. När jag ber 

om exempel svarar lärare 4 att datorn används till elever som hunnit färdigt tidigare än de 

andra eleverna. Om de t.ex. tränar på bråk får eleverna först en genomgång av läraren på 

whiteboardtavlan där läraren ritar och berättar och eleverna frågar och svarar. Sedan arbetar 

eleverna i matteboken på det kapitel där bråk tränas. Blir de klara tidigare får de gå in på 

elevspel.se (en hemsida där det finns olika spel som tränar olika kunskaper och färdigheter i 

olika ämnen) och träna på de spel som berör förståelse för bråk och bråkräkning.  

 

 7.4 Resultatanalys 
Resultaten visar på att både den digitala kompetensen och användandet av digitala resurser 

och verktyg varierar stort mellan olika skolor. Som resultaten från skolledarenkäten visar kan 

en av orsakerna till den stora variationen vara att lärarna har olika förutsättningar på olika 

skolor. Eftersom att skolnamn inte fanns med på enkäten är det svårt att säga vilka lärare 

som haft vilka förutsättningar, men det är redan visat i forskning att dessa förutsättningar 

påverkar lärares användning av digitala resurser. Som exempel har vi forskning gjord av 

Hatlevik & Christian (2012) som säger att skolledarens inställning till den digitala 

utvecklingen är otroligt viktig för att lärarna på skolan själva ska få ett intresse och god 

inställning till att utveckla ett digitalt arbetssätt. Detta skulle kunna vara en orsak till att 

svaren varit så skilda mellan olika svarande, då skolledare i kommunen har en mycket 

varierande resursfördelning till den digitala utvecklingen.  

En annan intressant del i resultaten att analysera är att alla lärare inte har datorer till sina 

elever. Eftersom att eleverna inte får datorer förrän i årskurs 4 är hela lågstadiet utan egna 

datorer. Detta visar i resultaten att lågstadielärare med TPACK använder sig av andra digitala 

verktyg och resurser än dator för att integrera det digitala i undervisningen. Eleverna får 

istället arbeta tillsammans runt en surfplatta eller lånedator. Det kan enligt Hughes o.a 

(2006) ge undervisningen en annan dimension där eleverna får arbeta tillsammans och 



27 

 

diskutera, både det aktuella ämnet och användningen av digitala resurser och verktyg. Man 

använder alltså de digitala resurserna och verktygen för att utvecka undervisningen och ge 

eleverna chansen att lära på olika sätt än om man endast använder sig av enskilt arbete vid 

varsin dator (Hughes, Thomas, & Scharber, 2006). På samma vis syns tydligt att några lärare 

på mellan- och högstadiet, där varje elev har varsin dator, inte använder datorerna på samma 

sätt. Dessa lärare använder ofta datorerna som en ersättning till de icke-digitala resurserna. 

Det kan handla om att läraren använder datorn för att låta eleven göra diagram på datorn 

istället för att göra dem för hand. Att göra så hjälper eleverna effektivisera och underlätta 

arbetet (Hughes, Thomas, & Scharber, 2006). Det kan också handla om att använda datorn 

för att låta eleverna träna färdigheter via digitala spel eller andra plattformer. Detta har 

forskning visat motiverar eleverna och är därför en bra strategi att använda tillsammans med 

icke-digitala medel (Håkansson Lindqvist, 2015), vilket de flesta lärare i kommunen gör 

enligt enkätsvaren.  

Resultaten i de olika frågeställningarna visar också på en koppling mellan lärarnas digitala 

kompetens och användande av digitala resurser. Detta hör tydligt ihop med den forskning 

som gjorts. Forskning som visar på att den digitala kompetensnivån är tydligt 

sammankopplad med hur effektivt lärare använder sig av digitala resurser är till exempel 

Bennison & Goos (2010). Dessutom syns en tydlig koppling till forskning gjord av Hatlevik & 

Christian (2012) där skolledarnas satsningar och inställning gentemot en digital utveckling 

spelar stor roll för kompetensnivån och användandet av digitala resurser och verktyg hos de 

anställda. Ytterligare visar skolverkets egen forskning att en utbildad IT-ansvarig på skolan 

ger alla anställda på skolan en större chans att utveckla sin digitala kompetens (Skolverket, 

2016). Denna koppling syns genom att jämför andelen lärare med hög digital kompetens med 

andelen lärare som har en hög användarfrekvens av digitala resurser och hur mycket resurser 

de olika skolorna lägger på digitala satsningar, se tabell 7. Användandet av digitala resurser 

och verktyg är mycket svårtolkat genom enkäterna och mäts i denna analys efter de som 

berättat i intervjuerna i vilken grad de digitala resurserna används. I och med att en av de sex 

lärarna i intervjuerna inte använder sig effektivt av digitala resurser är därför procentsatsen 

för lågt användande ca 20 %. Dock syns en tydlig koppling mellan hur skolledarens 

satsningar påverkar hur lärarna använder sig av digitala resurser och verktyg.  

 

Tabell 7. Procentuell fördelning och jämförelse av samband mellan förutsättningar och resultat 

  

 TPACK Användande Skolans resurser 

Andel högt 
graderade svar 

75 % ca 80 % 72 % 

Andel lågt 
graderade svar 

25 % Ca 20 % 28 % 

Resultat Medelvärde högt rankade svar:  75.7% 
Medelvärde lågt rankade svar:  24.3 % 
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8. Diskussion och vidare forskning 
I detta kapitel diskuteras val av metod och arbetsgång. Resultaten diskuteras tillsammans 

med tidigare forskning. Kapitlet avslutas med tankar och funderingar inför framtida 

forskning inom området.  

8.1 Metoddiskussion 
Här diskuteras det faktum att denna fallstudie har gett svar på de frågeställningar och det 

syfte som ställts tidigare i arbetet. Dock finns det saker som hade kunnat göras annorlunda 

för att förbättra arbetet ytterligare.  

Från början var denna fallstudie endast tänkt att samla in data från enkäter. Dock gjorde 

bristen på djup det nödvändigt att använda sig av telefonintervjuer. Jag gjorde flera försök att 

få enkäterna att täcka ett så brett område som möjligt, men det var väldigt svårt innan 

resultaten sammanställdes och det blev tydligt vad man behövde veta. Från början innehöll 

intervjuerna fler frågor och mer specifika frågeställningar. Efter att ha konsulterat med min 

handledare, Maria Fahlgren, ansågs de inte behövas. Jag höll med om att det var smart att 

hålla enkäten kort, för att så många som möjligt faktiskt skulle svara på den (Trost, 2010). I 

efterhand insåg jag att det var dumt att ta bort så mycket nyttig information. Den 

information som de frågorna skulle gett mig hade kunnat fördjupa resultaten och svaren på 

frågeställningarna mycket. Därför valde jag att komplettera den data jag samlat in genom att 

göra intervjuer med lärare som mailat och berättat att de svarat på enkäten. Jag behövde mer 

information i själva användandet av digitala verktyg och resurser. I en eventuellt kommande 

studie inser jag att det är viktigt att verkligen veta vad det är man behöver ha svar på genom 

enkäter och intervjuer.  

Att använda sig av google formulär var en otroligt smidig metod för att skapa och samla in 

enkäter. Alla svar sammanställdes, redan i diagramform, och enskilda enkätsvar 

presenterades tydligt. Detta underlättade hela resultat-processen stort då jag kunde fokusera 

på att jämföra och presentera resultaten mer. Att jag gjorde intervjuerna efter enkätsvaren 

kommit in var också en fördel. Jag visste exakt vilka frågor jag behövde svar på för att kunna 

sammanställa mitt arbete och jag hade redan några lärare som visat sitt intresse genom att, 

inte bara svara på enkäten, utan även maila och berätta att de tagit sig tiden. Dock var det 

största problemet i slutet på arbetet definitivt tiden. Då enkäterna tagit så lång tid att 

korrigera, prova och diskutera blev tiden för sammanställning och komplettering av resultat 

väldigt knapp. Därför ser jag att, vid nästa studie, redan från början ha med de frågor som 

eventuellt kan komma att bli aktuella vid resultatsammanställning. Frågorna gällande lärares 

digitala kompetens var något ytliga och hade behövt utökas med fler frågor om hur digitala 

resurser används, och i vilket syfte de används. Detta gör att reliabiliteten i undersökningen 

sjunker då det hade kunnat bli ett annat resultat med fler/andra frågor (Diemnäs, 2007). 

Dock visar undersökningen att den sammanstämmer med tidigare forskning, och 

frågeställningarna har gått att svara på. Detta visar på en validitet som går att lita på, i alla 

fall i denna fallstudie, trots att den kunde varit djupare. Dessutom var det ett stort, oväntat, 

bortfall av enkätsvar i studien. Detta gjorde det svårare att helt lita på resultaten och se dem 

som giltiga än om fler svar kommit in. Vid nästa studie hade en förlängning av svarstiden 

förmodligen gett fler svar. Dessutom hade, med största sannolikhet, fler svar kommit in om 

inte studien varit begränsad till matematiklärare. Det är svårt att säga att resultatet då blivit 

ett annat, eller om det procentuellt och andelsmässigt, fortfarande gett ett liknande resultat 

om svarstiden förlängts och studiens målgrupp breddats. Det vore mycket intressant att 

prova, då denna studie går i linje med tidigare forskning. Skulle en utökad fallstudie också 
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göra det?  Metodvalet gav svar på frågeställningarna, men en mer djupgående, större 

undersökning hade varit att föredra.  

8.2 Resultatdiskussion  
Fallstudiens resultat diskuteras tillsammans med den tidigare forskning som presenterats i 

teoribakgrunden. Avslutas med tankar inför fortsatt forskning.  

Denna fallstudie har visat på en variation av TPACK-kompetens inom kommunen, trots att 

kommunen satsat på att alla skolor ska ha tillgång till digitala verktyg och resurser. Orsaken 

till den stora variationen på TPACK skulle kunna vara att olika skolor lägger olika resurser på 

att utveckla den digitala kunskapen hos lärarna. Detta eftersom att svaren från 

skolledarenkäten visar på en stor variation i resurser som läggs på de digitala verktygen och 

resurserna. Detta håller forskning med om i och med att resursfördelning har stor påverkan 

på hur lärare väljer att utveckla sitt användande av digitala medel i undervisningen (Hatlevik 

& Christian, 2012). Vid en ytterligare fallstudie i kommunen hade en fråga om vilken 

kompentensutveckling lärarna varit med om varit mycket intressant. I just denna studie är 

det svårt att kunna se vad variationen av kompentens beror på, eftersom att det kan bero på 

så många olika faktorer. Därför skulle en vidare studie kunna göras med inriktning på varför 

den digitala kompetensen är så varierad, och då också se vad man skulle kunna göra för att 

höja och jämna ut lärarnas digitala kompetens genom hela kommunen.  

Eftersom att denna studie inte mäter lärarnas verkliga TPACK och digital kompetens är det 

alltså lärarnas upplevda kompetens som prestenteras. Det säger också en del om resultatet då 

en hel del av dessa lärare ändå angett sig ha en så låg digital kompetens och tydligt visat ett 

stort ointresse gentemot att använda sig av digitala resurser och verktyg. Det skulle vara 

intressant att se om resultaten skulle bli annorlunda om alla lärare i kommunen svarade på 

enkäterna. Det kan ju vara så att de flesta som svarat har svarat just för att de har ett intresse 

av digital undervisning och att undersökningen därför har förlorat svaranden som inte är lika 

intresserade. Andelen med hög- respektive låg digital kompetens skulle kunna se helt olika ut 

om fler svarat.  

Resultaten som kom fram var förvånansvärt mycket i linje med vad forskning visat. Det var 

mycket intressant att se hur väl resultaten stämde in med forskning som gjorts på helt andra 

platser, med helt andra människor. Som exempel har vi forskning av Martin Tallvid (2015) 

som visar att lärares digitala kompetens påverkar inställningen till och användning av 

digitala resurser och verktyg i undervisningen. Detsamma visar denna fallstudie. Tydligt är 

att de lärare som inte har tillräcklig TPACK inte heller anser digitala verktyg och resurser 

som något användbart, utan mest som något onödigt. Detta går hand i hand med den 

sociokulturella teorin där man ser att personer som inte har tillräcklig digital kunskap och 

inte heller får stöttning i sin digitala utveckling upplever en frustration och möjligen också 

rädsla inför den digitala världen (Bennison & Goos, 2010). Detta har Sarah Prestridge (2017) 

testat i sin studie där lärare fått stöttning och hjälp i att utveckla sin TPACK. Där har 

resultaten visat att dessa lärare ändrat attityd från att inte alls förstå varför man ska använda 

sig av digitala resurser och verktyg, till att aktivt välja att ha med detta i sin undervisning. I 

kommunen finns även lärare med mycket hög TPACK, och dessa lärare visar i enkäterna att 

de också använder sig av digitala resurser och verktyg i sin undervisning. Dessa lärare visar 

också oftare på en vilja att lära sig mer och utveckla sin kunskap och digitala kompetens. Det 

går även detta tillsammans med den sociokulturella teorin. Dessa lärare är antagligen inte i 

någon frustrationszon, utan i utvecklingszonen (Gibbons, 2013). Detta skulle man i 
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kommunen ta vara på och satsa på att utveckla deras kompentens med mer fortbildningar 

och mer utvecklande arbeten i skolorna då lärare med högre TPACK då kan lära de med lägre 

TPACK och samtidigt utvecklas genom diskussioner och utforskande (Strandberg, 2006).  

Denna fallstudie har varit mycket inriktad på att lärare ska använda sig av digitala resurser 

och verktyg i undervisningen. Dock visar forskningen på att man ska använda sig av både 

digitala och icke-digitala medel i en bra balans för att få undervisningen att ge maximal effekt 

(Blomgren, 2016). Detta eftersom att man kan använda sig av icke-digitala verktyg och 

resurser för att nå vissa mål, och komplettera med digitala resurser och verktyg för att nå 

andra mål, som är svåra att nå med icke-digitala resurser (Hughes, Thomas, & Scharber, 

2006). Att alternera digitala och icke-digitala sätt att arbeta på kan också ge eleverna en bred 

repertoar av strategier, och ger en större chans till inlärning då man kan nå fler elever när 

man arbetar med olika arbetssätt (Hughes, Thomas, & Scharber, 2006). Dock är syfte och 

frågeställningar i studien att undersöka den digitala kompentensnivån i kommunen och hur 

digitala verktyg och resurser används, och är därför väldigt inriktad på de digitala delarna av 

undervisningen.  

Undersökningen har inte blivit så inriktad på matematikundervisningen som från början var 

önskat. Vid en andra undersökning skulle undersökningen kunna smalnas av till ett ämne, 

och vara mer djupgående inom det ämnet genom att ha med vissa specifika resurser och 

verktyg som är speciella för just det ämnet. Nästa undersökning skulle också kunna ta bort 

den matematiska inriktningen helt, då intresset i frågeställning och syfte låg i den digitala 

kompentensen och inte lika mycket i det matematiska området.  
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Bilaga 1 – Informationsbrev till skolledare 
Länken går till google formulär där enkäten är skapad 

I mailet som går ut till alla lärare kommer det tillsammans med länken finnas ett 

informationsbrev:  

Hej skolledare i xx kommun!  

Jag heter Sofia och jag håller på med mitt examensarbete för att bli färdig lärare genom 

Karlstads universitet.  

Jag genomför just nu en kort undersökning till mitt examensarbete där jag har frågor om 

digitala resurser inom skolan. Det är speciellt inriktat på matematik.  

De resurser din skola lägger på den digitala utvecklingen och lärares kompentens och behov 

av kompentensutveckling är en central frågeställning. Jag har riktat in min undersökning på 

grundskolan inom kommunen. Därför har jag skickat ut denna enkät till Dig som skolledare 

och hoppas få ta del av Dina erfarenheter och tankar inför detta.  

Det är en kort enkät som består av 7 frågor av varierande typ som alla på ett eller annat sätt 

behandlar den digitala satsningen och digital kompetens. 

Genom att svara på enkäten godkänner Du att Dina svar får vara med i undersökningen. 

Ditt deltagande är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta Ditt deltagande och om Du 

väljer att hoppa av och inte svara på hela enkäten kommer svaren inte loggas och användas i 

undersökningen. 

 

Länk till enkät: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSez9zWd1fPON5AW5Glhf4UvuLvvpN9ab2Mr

M7vfh93G72Fw2Q/viewform?usp=sf_link 

Enkäten kommer vara öppen och gå att svara på mellan den 17/4 2017 – 1/5 2017 

Vid eventuella frågor finns jag att nås på denna mail 

 

Tack på förhand, 

Sofia Stark & handledare Maria Fahlgren 

 

 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSez9zWd1fPON5AW5Glhf4UvuLvvpN9ab2MrM7vfh93G72Fw2Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSez9zWd1fPON5AW5Glhf4UvuLvvpN9ab2MrM7vfh93G72Fw2Q/viewform?usp=sf_link
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Bilaga 1.1 – Enkätfrågor för skolledare 

Inledande frågor: 

1. Vad har du för befattning? 

 Rektor 

 Biträdande rektor 

 Annat: _______________ 

2. Hur länge har du arbetat inom denna befattning? 

 Mindre än 1 år 

 1-3 år 

 3-5 år 

 Mer än 5 år 

 

Frågor om digitala satsningar: 

Fråga Svarsalternativ 

3. Vi ser över och 
uppdaterar digitala 
läromedel regelbundet 

Stämmer helt Stämmer delvis Stämmer delvis inte 

4. Vi lägger resurser på att 
hålla hårdvara uppdaterad 
och fungerande 
5. Vi satsar på lärares 
digitala 
kompetensutveckling 
6. Det finns utbildad IT-
ansvarig på plats 
7. IT-ansvarig arbetar med 
teknisk support 
8. IT-ansvarig arbetar 
med pedagogiska uppdrag 
9. Skriv gärna om din 
skola satsar på digitala 
resurser på annat 
sätt:____ 

Egenskrivet svar 

 

 

10. Vad ser du för möjligheter med digitaliseringen av skolan? 

________________________________________________________________ 

 

11. Vad ser du för hinder med digitaliseringen av skolan? 

________________________________________________________________ 
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Frågor om digital kompetens hos anställda lärare: 

Fråga Svarsalternativ 
12. De kan själva lösa tekniska 
problem 

Stämmer 
helt 

Stämmer 
delvis 

Stämmer 
delvis inte 

Stämmer inte 
alls 

Vet ej 

13. De tar snabbt till sig ny teknik 
14. De vet vilka digitala resurser 
de kan använda i sin 
matematikundervisning 
15. De använder digital teknik 
som ett pedagogiskt verktyg i sin 
undervisning 

 

16. Vilka resurser anser Du saknas för att höja den digitala kompetensen bland Dina 

anställda? (skriv gärna på övrigt vad Du anser saknas) 

 Tid 

 Pengar 

 Inga resurser saknas 

 Övrigt: __________________ 
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Bilaga 2 – Informationsbrev till lärare  
 

Länken går till google formulär där enkäten är skapad 

I mailet som går ut till alla lärare kommer det tillsammans med länken finnas ett 

informationsbrev:  

Hej lärare i xx kommun!  

Jag heter Sofia och jag håller på med mitt examensarbete för att bli färdig lärare genom 

Karlstads universitet. Jag genomför just nu en undersökning till mitt examensarbete där jag 

har frågor om digitala resurser inom skolan.  

Mitt arbete är speciellt orienterat mot matematik. Enkäten handlar alltså om Ditt 

användande av digitala medel i Din undervisning.  

Jag har riktat in min undersökning på grundskolelärare inom kommunen som undervisar i 

matematik. Därför har jag skickat ut denna enkät till Dig och hoppas få ta del av Dina 

erfarenheter och tankar inför detta.  

Enkäten består av 9 frågor av varierande typ som alla på ett eller annat sätt handlar om Din 

yrkesutövning som matematiklärare med den digitala tekniken i fokus.  

Genom att svara på enkäten godkänner Du att Dina svar får vara med i undersökningen. 

Länk till enkät:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPHL_p1YAg28Wn5Pvj2PcJ4o2i-

8NdgZVohdCbQOH7hTcsFQ/viewform?usp=sf_link 

Ditt deltagande är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta Ditt deltagande och om Du 

väljer att hoppa av och inte svara på hela enkäten kommer svaren inte loggas och användas i 

undersökningen. 

Enkäten kommer vara öppen och gå att svara på mellan den 17/4 2017 – 1/5-2017  

Snabbt svar önskas om möjligt. 

Vid eventuella frågor finns jag att nås på denna mail 

 

Tack på förhand 

Sofia Stark & handledare Maria Fahlgren 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPHL_p1YAg28Wn5Pvj2PcJ4o2i-8NdgZVohdCbQOH7hTcsFQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPHL_p1YAg28Wn5Pvj2PcJ4o2i-8NdgZVohdCbQOH7hTcsFQ/viewform?usp=sf_link
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Bilaga 2.1 – enkätfrågor till lärare 
Inledande frågor: 

1. Jag arbetar på… 

 Lågstadiet 

 Mellanstadiet 

 Högstadiet 

2. Jag har arbetat som lärare i… 

 1-3 år 

 4-9 år 

 Mer än 9 år 

Kryssfrågor om användning av digitala verktyg och resurser: 

 

3. Jag använder…  

 Interaktiv skrivtavla 

 Elevdator 

 Surfplatta (elev) 

 Miniräknare 

 Lånedator (elev) 

 Inget av dessa (skriv gärna eget alternativ nedan) 

 Eget: ___________________ 

4. Hur används de digitala resurserna? 

 Eleverna arbetar tillsammans med surfplatta 

 Eleverna arbetar tillsammans med dator 

 Rättning 

 Demonstrationsverktyg 

 Dela ut läxor 

 Samla in läxor 

 Informationssökning på internet 

 Elevredovisningar 

 Instruerande filmer 

 Beräkningar 

 Spel för att träna färdigheter 

 Spel som variation till undervisningen 

 Spel som belöning 

 Vi arbetar i helklass med hjälp av de digitala resurserna 

 Inget av detta (skriv gärna egna alternativ nedan) 

 Eget: ___________________ 
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5. Skulle du säga att du använder dig mest av digital eller traditionell undervisning?  

 Digital 

 Traditionell 

 Kombinerar båda lika mycket 

Frågor om egenupplevd kompetens: 

Fråga Svarsalternativ 
6. Jag kan lösa mina tekniska 
problem 

Stämmer 
helt 

Stämmer 
delvis 

Stämmer 
delvis inte 

Stämmer 
inte alls 

7. Jag lär mig ny digital teknik 
snabbt 
8. Jag tycker om att leka med och 
utforska ny digital teknik 
9. Jag kan använda digital teknik 
till vissa aktiviteter i min 
undervisning 
10. Jag vet vilken digital teknik 
jag kan använda när jag 
undervisar i matematik 
11. Jag kan använda digital 
teknik för att få mina elever att 
förstå bättre 
12. Jag använder de digitala 
verktygen för att hela tiden 
utveckla min undervisning 
13. Jag använder digital teknik 
som ett pedagogiskt verktyg i 
matematikundervisningen 
 

14. Skulle fortbildning inom digitala resurser i matematik hjälpa Dig att utveckla Din 

undervisning och ge den högre kvalitet? 

 Ja  

 Nej 

 Ja, men är inte intresserad 

 Vet ej 

15. Om Du fick önska fortbildning inom digitala resurser i matematik, vad skulle Du då vilja 

att den var inriktad på? (t.ex. rättningsverktyg, genomgångar på smartboard osv.) 

________________________________________________________________ 

16. Finns det något annat sätt än fortbildning Du skulle vilja utveckla Din kompetens inom 

digital matematik på? 

________________________________________________________________ 
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Bilaga 3. Intervjumall 

1. Känner du att du är teknisk 
och lätt tar till dig ny digital 
teknik? (TK) 

 

2. Känner du att du vet vilka 
digitala resurser du kan använda 
dig av i 
matematikundervisningen?  
(TCK) 

 

3. Känner du att du kan använda 
dig av nya digitala resurser för 
att förbättra vissa moment i din 
undervisning? (TPK) 

 

 

Fråga: Använder du digitala resurser i din undervisning?  

4. Ge förslag på vad man kan använda… t.ex. digital lärplattform, interaktiv skrivtavla, 

surfplatta osv. 

5. Följdfråga: Hur använder du resursen?  

Ge förslag på t.ex. ungefär som traditionell undervisning, för att effektivisera något, för att nå 

nya mål.  

Digital resurs Användning 
(RAT) 

Kommentarer 

   

   

   

   

   

   

 

6. Vad tycker du om att använda digitala resurser i matematikundervisningen? 

 

 


