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Abstract 

The purpose of this study was to research how primary school teachers developed their profes-

sional competences/knowledges to meet the demands placed on them regarding the digitalization 

of mathematics education and how this is related to their perceived knowledges and their use of 

ICT in mathematics education. In order to fulfill the purpose, the empirical data of the study was 

collected through a questionnaire, which answered by 76 primary school teachers. 

The result showed that the majority of teachers developed their professional compe-

tences/knowledges in a variety of ways, both I the formal and informal arena. Moreover, the 

result indicated that the prime school teachers who engaged in online professional development 

activities in the formal arena combined with both online and traditional development activities in 

the informal area, highly experienced their knowledges in the TCK, TPK och TPACK sub-areas 

and used ICT in the most variety ways in the most mathematical areas. Furthermore, it also 

emerged the majority of primary school teachers engaged in both online and traditional develop-

ment activities in both areas. These primary school teachers experienced good knowledge in all 

three sub-areas, but their ICT usage was on the average level for all the professional development 

model of the study.  
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka hur lågstadielärare fortbildar sig för att kunna möta de 

krav som ställs på dem vad det gäller digitalisering av matematikundervisning samt hur detta 

hänger samman med deras upplevda kompetens samt användning av IKT i matematikundervis-

ningen. För att uppfylla syftet samlades studiens empiriska data in via en webbaserad 

enkätundersökning, som besvarades av 76 lågstadielärare. 

Resultatet visade att de flesta lågstadielärarna kompetensutvecklade sig på en mängd varie-

rande sätt såväl på den formella arenan som på den informella arenan. Dessutom framkom det i 

resultatet att de lågstadielärare som fortbildade sig via webbaserade kompetensutvecklingssätt på 

den formella arenan i kombination med alla sätt på den informella arenan, högst uppskattade sina 

kunskaper inom delområdena TCK, TPK och TPACK samt använde IKT på flest sätt inom flest 

matematikområden. Vidare framkom det också att majoriteten av lågstadielärare fortbildade sig 

på alla sätt på båda arenor. Dessa lågstadielärare upplevde ha höga kunskaper i alla tre delområ-

den, men deras IKT-användning låg på genomsnittsnivån för studiens samtliga 

kompetensutvecklingsformer.   

 

Nyckelord: IKT, matematik, grundskolan, kompetensutveckling, TPACK  
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Introduktion 

Under alla omständigheter är det är bara sunt förnuft att koppla samman digital teknik med förändring och 
nya sätt att göra saker på. Kanske kan man bäst förstå digitaliseringen som en ”vidareutveckling” av icke-
digitala processer och praktiker: den skapar nya möjligheter samtidigt som den medför nya begränsningar 
och oönskade konsekvenser. (Selwyn, 2017, s. 14–15) 

Den ständigt pågående digitala utvecklingen förändrar i högt tempo det svenska samhälle som en-

ligt EU-kommissionen är ett av de mest digitaliserade (Regeringskansliet, 2017). IKT som står för 

informations- och kommunikationsteknik och inkluderar både hård- och mjukvara, har blivit en 

betydelsefull del av den moderna människans liv. Flera forskare framhåller att dagens barn redan 

från tidig ålder har god tillgång till IKT som de gärna använder sig av för att tolka och förstå sin 

omvärld (Kjällander, 2011; Lantz-Andersson & Säljö, 2014). Samtidigt hävdar Kirscher och De 

Bruyckere (2017) att barnens IKT-användning inte medför några djupa digitala kunskaper som 

krävs i dagens samhälle, utan de bara passivt konsumerar information och tjänster. Därför ska det 

allmänna utbildningssystemet ge varje barn/elev förutsättningar att utveckla sin digitala kompetens 

(Skolverket, 2017c). Dessutom fastslår regeringen i sitt dokument Nationell digitaliseringsstrategi för 

skolväsendet att digital kompetens är en av de grundläggande förutsättningar som alla i skolväsendet 

inte bara ska ha, utan också successivt stärka och utveckla för att kunna fungera i det digitaliserade 

och snabbförändrande samhället (Utbildningsdepartementet, 2017). Detta resulteras i att dagens 

läroplan korrigeras med en rad nya formuleringar om digitalisering (Skolverket, 2017d). Från och 

med den 1 juni 2018 är det obligatoriskt att följa den reviderade läroplanen (Skolverket, 2017d). 

Men för att kunna utveckla elevernas digitala kompetens bör lärare ha tillgång till den IKT 

som hen bör kunna implementera i alla skolans ämnen på ett sätt som främjar elevernas lärande 

och kunskapsutveckling (Bray & Tangney, 2017; Mirzajani, Mahmud, Fauzi Mohd Ayub, & Wong, 

2016; Samuelsson, 2014). Dock framgår det i flera rapporter och studier att IKT allra minst används 

i matematikundervisningen trots att tillgången till IKT successivt har ökat sedan 2012 (OECD, 

2015; Skolverket, 2016; Tallvid, 2015). Men frågan är vad det är som orsakar den sparsamma an-

vändningen av IKT i matematikundervisningen trots att det tydligt anges i syftet för kursplanen i 

matematik att ”Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper 

i att använda digital teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för 

att presentera och tolka data” (Skolverket, 2011, 2017d). Flera forskare lyfter fram en rad olika 

orsaker till den sparsamma IKT-användningen i matematikundervisningen, nämligen lärarens bris-

tande digitala kompetens, lärarens ovilja, tidsbrist, irrelevant kompetensutveckling, etcetera 

(Jönsson m.fl., 2010; Mirzajani m.fl., 2016; Orlando & Attard, 2016). 
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Detta pekar på att om lärare inte vill eller inte kan integrera IKT i matematikundervisningen 

på ett sätt som främjar elevernas kunskapsutveckling så spelar det ingen roll hur många IKT-en-

heter som finns tillgängliga i skolan/klassrummet. Därför hävdar flera forskare att lärarnas 

kompetensutveckling är en grundläggande förutsättning för att en högkvalitativ undervisning som 

leder till elevernas lärande och kunskapsutveckling ska kunna bedrivas (Lantz-Andersson, Peterson, 

Hillman, Lundin, & Bergviken Rensfeldt, 2017; Thacker, 2017).  

Vidare framgår det i flera studier att den digitala utvecklingen ger lärare ett rikt utbud av en 

rad varierande sätt att höja sin professionella kompetens, bland annat digital kompetens (Drijvers, 

Tacoma, Besamusca, Doorman, & Boon, 2013; Jones & Dexter, 2014; Lantz-Andersson m.fl., 

2017). Numera äger kompetensutvecklingen rum på både den formella och informella arenan. På 

den formella arenan får lärarna möjlighet att bygga upp sin kompetens genom att delta i de utveckl-

ingsaktiviteter som exempelvis anordnas av skolledning, kommunen och staten, såsom kurser, 

konferenser, workshops, schemalagda möte med IKT-supporter, etcetera (Jones & Dexter, 2014). 

I sin tur äger de aktiviteter, som lärarna skapar och deltar i på eget initiativ, i syfte att utveckla och 

förstärka sin professionella kompetens, rum på den informella arenan, exempelvis Facebook, 

webbsidor, personliga bloggar, etcetera (Jones & Dexter, 2014; Trust & Horrocks, 2017; van 

Bommel & Liljekvist, 2015).  

Utifrån presenterad litteraturgenomgång vill jag närmare studera hur lågstadielärare fortbildar 

sig för att kunna möta de krav som ställs på dem vad det gäller digitalisering av matematikunder-

visning samt hur detta hänger samman med deras upplevda kunskaper samt användning av IKT i 

matematikundervisningen.  
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Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lågstadielärare fortbildar sig för att kunna möta de 

krav som ställs på dem vad det gäller digitalisering av matematikundervisning samt hur detta hänger 

samman med deras upplevda kunskap samt användning av IKT i matematikundervisningen.  

Frågeställningar 

För att uppfylla syftet med studien har följande frågeställningar valts: 

ñ På vilket/vilka sätt bygger lågstadielärare upp sin kompetens? 

ñ På vilket sätt påverkar lågstadielärares sätt att fortbilda sig deras IKT-användning i mate-

matikundervisningen?  

ñ På vilket sätt påverkar lågstadielärares sätt att fortbilda sig deras upplevda kunskaper att 

använda IKT i matematikundervisningen? 	
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Forsknings- och litteraturgenomgång 
Detta avsnitt inleds med styrdokumentens delar där digitalisering av matematikundervisning lyfts 

fram. Därefter definieras begreppen digital kompetens och matematiskt kunnande. Vidare behand-

las lärares digitala kompetens, som följs av en redogörelse för IKT i matematikundervisning. Sist 

men inte minst redogörs för lärares kompetensutveckling. 

Styrdokument  

För att kunna möta de krav som ställs av det nutida och framtida digitala samhället beslutar rege-

ringen om en nationell digitaliseringsstrategi för hela skolväsendet som innefattar tre övergripande 

mål, nämligen ”digital kompetens för alla i skolväsendet, likvärdig tillgång och användning samt 

forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter” (Utbildningsdepartementet, 2017, s. 

5). Detta leder till revideringen av Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, nämligen 

skolans uppdrag att stärka och utveckla elevernas digitala kompetens tydliggörs genom att en rad 

nya skrivningar görs i flera delar av läroplanen (Skolverket, 2017c).  

Redan i läroplanens första del står det att ”Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en 

komplex verklighet, med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt” 

(Skolverket, 2017c, s. 9). För att kunna göra detta behöver eleverna utveckla sin förmåga att sovra, 

analysera, värdera och kritiskt granska olika slags information i sin omvärld med hjälp av en rad 

varierande ämneskunskaperna. Vidare står det att eleverna ska få möjlighet att utveckla sin digitala 

kompetens. Eftersom läroplanens första del avser hela skolväsendet måste arbetet med att utveckla 

elevernas digitala kompetens ingå i alla skolämnen och hela skolverksamheten (Skolverket, 2017a). 

Kursplanen för matematikämnet är en av läroplanens delar där kravet på utvecklingen av 

elevernas digitala kompetens betonas och tydliggörs (Skolverket, 2017c). Redan i syftet i kursplanen 

för matematikämnet framgår det en rad nya skrivningar om digitalisering, nämligen eleverna ska få 

möjligheter att ” utveckla kunskaper i att använda digitala verktyg och programmering för att kunna 

undersöka problemställningar och matematiska begrepp, göra beräkningar och för att presentera 

och tolka data” (Skolverket, 2017c, s. 56). Därefter står det i matematikkursplanens centrala inne-

håll i åk 1–3 att ”Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och 

överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg” (Skolverket, 

2017b, s. 57). Vidare står det att yngre eleverna ska börja skapa kunskaper om och utveckla förstå-

else för programmering och programmeringsspråk (Skolverket, 2017b). Dessutom ingår ”Enkla 

tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla 

undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg” (Skolverket, 2017c, s. 58). Dock finns det 

inga nya skrivelser varken i matematikkursplanens långsiktiga mål eller i kunskapskrav för 
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godtagbara kunskap i slutet av åk 3 (Skolverket, 2017d). Detta betyder att elevernas förmåga att 

hantera olika IKT inte är något eftersträvande kunskapsmål, utan IKT är ett effektivt redskap som 

integreras i undervisningen för att nå matematikkursplanens kunskapskrav. Detta innebär att ele-

vernas matematiska och digitala kompetens samverkar och förstärker varandra, men tonvikten 

ligger på utvecklingen av elevernas matematiska kompetens med stöd av IKT (Skolverket, 2017b, 

2017a). 

Digital kompetens och matematiskt kunnande 

Digital kompetens och matematiskt kunnande är två av EU:s åtta nyckelkompetenser för livslångt 

lärande som varje individ bör ha för att aktivt kunna utvecklas och fungera i dagens och framti-

dens kunskapssamhälle. I Europaparlamentets och rådets rekommendation står det att dessa åtta 

nyckelkompetenser är lika viktiga och ska utvecklas och förstärkas parallellt (2006/962/EG). Di-

gital kompetens är ett brett och svårdefinierat begrepp som innefattar en rad olika förmågor och 

färdigheter vilket förändras över tid beroende på den samhälleliga och tekniska utvecklingen 

(Skolverket, 2017a). Digitaliseringskommissionen definierar begreppet digital kompetens på föl-

jande sätt: 
Digital kompetens utgörs av i vilken utsträckning man är förtrogen med digitala verktyg och tjänster samt har 
förmåga att följa med i den digitala utvecklingen och dess påverkan på ens liv. (Skolverket, 2017a, s. 8) 

Dessutom använder regeringen begreppet en adekvat digital kompetens i sin strategi för att tydligt 

påvisa att det inte går att avgöra vilken nivå av digital kompetens som alla elever/barn ska uppnå 

eftersom den befinner sig i en ständig förändringsprocess (Utbildningsdepartementet, 2017). Där-

för fastslår regeringen att ”… den successivt behöver utvecklas utifrån samhällets krav och barns 

och elevers förutsättningar” (2017, s. 7). I läroplanen definieras begreppet adekvat digital kompe-

tens som individens förmåga att förstå digitaliseringens påverka på både individen och samhället, 

att använda digitala verktyg och medier på ett medvetet sätt, att ha ett kritiskt och ansvarsfullt 

förhållningssätt och att kunna ”lösa problem och omsätta idéer i handlingen” (Skolverket, 2017a, 

s. 10).  

I sin tur definieras matematiskt kunnande som individens förmåga att kunna förbättra och 

använda sitt matematiska tänkande i syfte att lösa en rad olika vardagsproblem, att ha goda räkne-

kunskaper som är grundläggande ”vid processer och praktisk tillämpning och vid teoretiska 

kunskaper” samt individens vilja och förmåga att i olika grad ”använda matematiskt tänkande och 

matematisk framställning” (2006/962/EG, s.15). I skolan får varje elev möjlighet att utveckla sitt 

matematiska kunnande genom att under sin skolgång utveckla en rad grundläggande matematiska 

förmågor, nämligen problemlösnings-, begrepps-, metod-, resonemangs- och kommunikationsför-

mågan (Skolverket, 2017c).  



 

 
 

6 

Dock om den IKT som eleverna använder i matematikundervisningen kräver en högre grad 

av digitala kompetens än eleverna besitter, så finns det en stor risk att de inte utvecklar sitt mate-

matiska kunnande, utan bara ägnar sig åt utvecklingen av sin digitala kompetens (Kjällander, 2011). 

Även Petersson, Lantz-Andersson och Säljö (2013) framhåller att lärare ska hjälpa eleverna att för-

stå hur de ska hantera IKT, exempelvis en viss mjuk- eller hårdvara, för att de inte bara ska tar sig 

igenom IKT med hjälp av metoden trial-and-error, utan att eleverna ska tillägna sig lektionens 

innehåll genom att resonera över, diskutera och fördjupa sig i det. Det är viktigt att lärarna intro-

ducerar IKT på ett genomtänkt sätt där hänsyn tas till elevernas förkunskaper, IKT:s begränsningar 

och möjligheter samt det ämnesområde som ska belysas med hjälp av IKT (Drijvers m.fl., 2013). 

Lärares digitala kompetens  

Sundin (2012) skriver att digitaliseringen som medför allt mer nya och kraftfulla IKT i skolan ställer 

krav på utvecklingen av skolpersonalens specifika kompetenser och förmågor, bland annat digital 

kompetens. Redan i läroplanens första del står det att lärare ska använda IKT på ett kunskapsfräm-

jande sätt så att elever får möjlighet att utveckla sin förmåga att ”…använda digitala som andra 

verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, 

kommunikation och lärande” (Skolverket, 2017c, s. 13). Alltså att ha en god digital kompetens är 

ett av de krav som varje lärare måste uppfylla för att kunna bedriva en kvalitativ undervisning.  

Dock redovisar OECD (2015) i likhet med Skolverket (2016) att många lärare fortfarande är 

i stort behov av digital kompetensutveckling, nämligen grundläggande datorhanteringskunskap, in-

ternetanvändning, etcetera. Samtidigt skriver Tallvid (2015) att de flesta lärarna visserligen är vana 

datoranvändare som klarar av att utnyttja IKT för att utföra en rad olika administrativa och kom-

munikativa arbetsuppgifter. Dock påpekar författaren att många lärare har svårt att använda IKT 

som ett pedagogiskt verktyg, att hantera de olika tekniska IKT-problem som uppstår under under-

visningen och att följa med i den ständigt pågående IKT-utvecklingen. Även Agélii Genlott och 

Grönlund (2016) i likhet med Samuelsson (2014) framhåller att det råder en spridd nivå av digital 

kompetens bland lärare och en stor del av dem fortfarande behöver fortbilda sig för att optimalt 

kunna använda IKT:s potential i sin undervisning. Ytterligare konstaterar ett antal studier att det är 

lärarnas bristfälliga färdigheter, otillräckliga kunskaper om de verkliga vinster som IKT-integre-

ringen medför samt lärarnas osäkerhet i att använda IKT som hindrar den fullständiga och effektiva 

integrationen av IKT i undervisningen (Agélii Genlott & Grönlund, 2016; De Witte & Rogge, 2014; 

Mirzajani m.fl., 2016; Stoilescu, 2015). Dessutom hävdar Drijvers (2013) att vetskap om IKT:s 

potentialer och begränsningar ger lärare möjlighet att noggrant utforma ett sådant undervisnings-

material där IKT:s potentialer utnyttjas, medan IKT:s begränsningar kringgås, vilket förbättrar 

elevernas kunskapsutveckling och lärande.  
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Emellertid hävdar både Kjällander (2011) och Samuelsson (2014) att vissa elever upplever 

att lärare integrerar IKT i undervisningen på ett medvetet och välstrukturerat sätt vilket tyder på 

att de besitter en god digital kompetens. Samtidigt påstår Samuelsson (2014) att det även finns ett 

stort antal elever som upplever att många lärare saknar den digitala kompetens som krävs för att 

kunna genomföra en effektiv undervisning med IKT. Detta visar att det visserligen finns drivna 

och kunniga lärare som lätt integrerar IKT sin undervisningspraktik på ett kunskapsfrämjande sätt, 

men de utgör dessvärre en minoritet (Drijvers m.fl., 2013). Anledningen till detta är enligt flera 

forskare att utvecklingen av skolväsendets IKT-infrastruktur, såsom inköp av hård- och mjukvara, 

prioriteras högre än lärarnas kompetensutveckling, såsom digital kompetens (De Witte & Rogge, 

2014; Samuelsson, 2014).   

Skolans digitalisering medför en rad omfattande statliga IKT-investeringar (Tallvid, 2015). 

Men dessa IKT-investeringar lönar inte sig om lärares digitala kompetens förblir oföränderlig eller 

otillräcklig (De Witte & Rogge, 2014; Koehler & Mishra, 2009; Mirzajani m.fl., 2016). Enligt 

Orlando och Attard (2016) anger flera lärare att det är betydligt svårare att integrera IKT i mate-

matikundervisningen än i andra skolämnen, exempelvis svenska. En likadan uppfattning har flera 

andra forskare som hävdar att för att lärarna optimalt ska kunna utnyttja IKT:s potential i sin ma-

tematikundervisning är det av yttersta vikt att de kontinuerligt fortbildar sig (Drijvers m.fl., 2013; 

Elliott, 2017; Mirzajani m.fl., 2016; Tallvid, 2015). Samtidigt lyfter Jönsson, Lingefjärd och 

Mehanovic fram en rad betydelsefulla faktorer som är viktig att ta hänsyn till för att kunna åstad-

komma de mål som står i skolans styrdokument, nämligen: 
För att kunna utnyttja IKT fullt ut är det uppenbart att lärarna måste ges tid och möjlighet att prova tek-
nologin för att få egen erfarenhet, få planeringsunderlag och utprovat material samt bli delaktiga i nätverk 
där man kan diskutera sina erfarenheter. Detta måste ske i samklang med lärarens övriga utveckling av sin 
undervisningskompetens. (Jönsson m.fl., 2010, s. 48) 

IKT i matematikundervisning  

Flera forskare framhåller att användningen av IKT i matematikundervisningen förbättrar såväl 

undervisningskvalitet som elevernas kunskapsutveckling, förutsatt att lärare besitter de kunskaper 

som krävs för att kunna genomföra en genomtänk IKT-integration i matematikundervisningen 

(Agélii Genlott & Grönlund, 2016; Mirzajani m.fl., 2016). Dessa kunskaper är teknisk kunskap, 

ämneskunskap, pedagogisk kunskap och hur dessa tre kunskapsområden på ett varierande sätt 

sammanlänkas.  

I kursplanen i matematik anges det tydligt att dagens matematikundervisning inte handlar om 

oreflekterade memoreringar och beräkningar, utan det står att ”Matematisk verksamhet är till sin 

art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, 

sociala, tekniska och digitala utvecklingen” (Skolverket, 2017c, s. 56). Dessutom framhåller flera 
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forskare att det är genom att integrera IKT i matematikundervisningen på ett sätt som ger eleverna 

möjlighet att undersöka, laborera, upptäcka matematiska samband, etcetera får eleverna möjlighet 

att skapa en djup förståelse för det de abstrakta matematiska fenomen som för det mesta uppfattas 

av eleverna som obegripliga, krångliga och komplicerande (Bray & Tangney, 2017; Brunström, 

2015; Dockendorff & Solar, 2018). Exempelvis hävdar Brunström (2015) att de elever som arbetar 

med dynamiska matematikprogram får möjlighet att pröva sina hypoteser, visualisera, experimen-

tera och föra matematiska resonemang vilket ökar begreppsförståelse, underlättar problemlösning, 

utvecklar resonemangsförmåga, etcetera. Även ett antal andra studier visar en liknande uppfattning 

att en genomtänkt integrering av IKT i matematikundervisning bidrar till att elevernas matematiska 

resonemang, förståelse, motivation, självförtroende, engagemang och nyfikenhet ökas (Bray & 

Tangney, 2017; Brunström, 2015; Dockendorff & Solar, 2018; Jönsson & Lingefjärd, 2012). Vidare 

framhåller Hillman och Säljö att IKT ”…kan underlätta lärande i matematik och öka möjligheter 

för elever att ta till sig matematiska begrepp och utveckla matematiskt tänkande” (2014, s. 104). 

Dock påstår Heitink, Voogt, Verplanken, van Braak och Fisser (2016) i likhet med OECD (2015) 

att färdighetsträning som är ett av de mest förekommande sätt att använda IKT i matematikunder-

visning, inte medför några positiva förändringar i elevernas kunskapsutveckling. Vidare skriver 

OECD (2015) att de elever som ofta använder IKT för färdighetsträning förmodligen inte deltar i 

en rad andra mer effektivare inlärningsaktiviteter. Vidare noterar OECD att “Students who never 

or only very rarely engage in these activities have the highest performance” (2015, s. 154).  

 Ryan, Sollervall, Lingefjärd och Helenius (2016) grupperar alla sätt att använda IKT i två 

kategorier, nämligen ett statiskt sätt eller ett dynamiskt sätt. När IKT används i syfte att visualisera, 

förklara, exemplifiera något matematiskt fenomen används IKT på ett statiskt sätt, exempelvis Po-

werPoint, video, bilder, Youtube, etcetera.  Författarna poängterar att ”Dessa avbildningar är låsta 

och tillåter inte att eleverna påverkar dem i någon nämnvärd grad” (Ryan m.fl., 2016, s. 5). Däremot 

handlar ett dynamiskt sätt att använda IKT på om att en användare får möjlighet att undersöka 

något matematikfenomen via laborering och förändring av matematiska fenomenets dynamiska 

representation (Ryan m.fl., 2016). Exempelvis ger dynamiska programmet GeoGebra en användare 

möjlighet att skapa förståelse för bråk genom att laborera med nämnare och/eller täljare och direkt 

iaktta resultatet av denna förändringen. Samtidigt lyfter Nyström och Trygg (2016) fram att IKT 

inte enbart kan användas för att undervisa eller skapa kunskaper, utan IKT också är ett kraftigt 

redskap för genomförande av både formativ och summativ bedömning av elevernas kunskaper.  

Emellertid förekommer det också ett fåtal studier som visar de negativa konsekvenser som 

användningen av IKT i undervisningen kan medföra, såsom försämringen av relationer mellan 

lärare och elever, IKT distraherar elever från att lära sig, etcetera (De Witte & Rogge, 2014; Hå-

kansson & Sundberg, 2016; Orlando & Attard, 2016). En liknande uppfattning har Kirschner och 



 

 
 

9 

De Bruyckere (2017), som påstår att IKT kan bli ett distraherande objekt för eleverna. Samtidigt är 

författarna övertygade om att IKT inte ska borttas från undervisningen, utan det är lärare som 

måste kunna avgöra var, hur och när IKT ska integreras i undervisningen.  På samma sätt framhåller 

flera andra forskare att det är lärarens förmåga att välja och integrera IKT i undervisningen som 

direkt påverkar elevernas kunskapsutveckling och lärande (Bray & Tangney, 2017; De Witte & 

Rogge, 2014; Drijvers, 2013). Därtill påpekar Brunström (2015) att lärarens förmåga att designa en 

matematikaktivitet med IKT som ger eleverna möjlighet att effektivt genomföra ett laborativt och 

undersökande arbete och lärande, är en avgörande faktor för elevernas framgångsrika kunskapsut-

veckling. I likhet med Brunström hävdar Sollervall, Ryan, Lingefjärd och Helenius (2016) att IKT, 

som på ett genomtänkt sätt integreras i matematikundervisningen, tillför en rad nya undervisnings-

metoder som ökar elevernas deltagande, utvecklar deras matematiska förmågor, etc. Dock betonar 

de att de lärare som genomför en ogenomtänkt integrering av digitala beräkningsredskap i under-

visningen, skapar undervisningssituation där ”matematiken hamnar i skymundan” (Sollervall m.fl., 

2016). Även Stoilescu hävdar att: 
…integrating technology into mathematics classrooms should not be simplistically perceived as using com-
puters to avoid calculations; rather it is a tool for mind, representation, and modeling that improves learners’ 
approaches in multidimensional paths. (Stoilescu, 2015, s. 517) 

Vidare framhåller Bray och Tangney (2017) att en effektiv och meningsfull integration av IKT i 

matematikundervisningen som positivt påverkar elevers lärande ofrånkomligt medför omställ-

ningen av lärarrollen, nämligen lärare inte längre är en kunskapsförmedlare, utan snarare en 

handledare. Detta resulteras i tillförande av en rad nya arbetsuppgifter, införande av nya arbetsfor-

mer och klassrumsnormer. En liknande uppfattning har Willermark som skriver att ”Skolans 

digitalisering innebär att villkoren för lärarrollen omskapas och att lärare behöver utveckla nya stra-

tegier för undervisning, i samspel med elever, ämnesinnehåll och digital teknik” (2018, s. 19). Dock 

påvisar flera studier att det är en stor utmaning för många lärare att förändra sitt traditionella under-

visningssätt i syfte att verkningsfullt integrera IKT i sin matematikundervisning (Agélii Genlott & 

Grönlund, 2016; Bray & Tangney, 2017; Mirzajani m.fl., 2016). Detta leder till att många lärare 

antingen helt och hållet avstår från IKT-integrering i sin matematikundervisning eller försöker in-

tegrera IKT i sin traditionella praxis vilket dessvärre negativt kan inverka på elevernas lärande (Bray 

& Tangney, 2017; Mirzajani m.fl., 2016). Vidare hävdar Stoilescu att alla förändringar av lärares 

matematikundervisning kräver tid och lämpliga kompetensutvecklingsinsatser (2015). Därtill skri-

ver Selwyn att utbildningsfilosofen Kellner påstår att: 

Tekniken i sig förbättrar inte nödvändigtvis undervisningen eller lärandet, och den är förvisso inte i sig själv 
kapabel att övervinna akuta socioekonomiska klyftor. Utan rätt sorts nytänkande inom utbildningsväsendet 
och utan rätt sorts resurser, pedagogik och undervisningsmetoder kan tekniken bli ett hinder eller problem 
för inlärning och snarare fördjupa än överbrygga rådande klyftor vad gäller makt, kulturellt kapital och 
rikedom. ( 2017, s. 60) 
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Kompetensutveckling  

Lärares kompetensutveckling är en nyckelfaktor för utveckling av skolans utbildningskvalité som 

har en direkt påverka på elevers prestation och måluppfyllelse (Håkansson & Sundberg, 2016).  Det 

är angeläget att lärarna ska få möjlighet att fortbilda sig inom IKT-området vilket är en förutsättning 

för utvecklingen av elevernas adekvata digitala kompetens och förbättringen av deras lärande ge-

nom IKT (Skolverket, 2016; Utbildningsdepartementet, 2017). En likartad uppfattning har flera 

forskare som framhåller att lärarnas kompetensutveckling är en av de viktigaste faktorer som direkt 

påverkar såväl undervisningskvalitet som elevernas studieprestation som i slutändan påverkar sam-

hällets välstånd (Elliott, 2017; Jones & Dexter, 2014; Willermark, 2018; Selwyn, 2017). Även 

Stoilescu (2015) påstår att matematiklärares bristfälliga kompetensutveckling leder till lärarnas okri-

tiska och oreflekterade sätt att använda IKT i matematikundervisningen vilket inte medför några 

positiva effekter på elevernas lärande och kunskapsutveckling. Därför bör lärarna ständigt engagera 

sig i sin kompetensutveckling som fortlöpande ska pågå under hela deras yrkeskarriär (Elliott, 

2017).  

I både den reviderade och icke-reviderade läroplanen står det klart att det är rektors ansvar 

att tillhandahålla en god och relevant kompetensutveckling för lärarna (Skolverket, 2011, 2017c). 

Men till skillnad från icke-reviderade läroplanen framgår det uttryckligt i den reviderade läroplanen 

att det är rektorn som ska ge lärarna en god möjlighet för kollegialt lärande som fortlöpande ska 

äga rum i verksamheten (Skolverket, 2017c). Därtill anges det i 2 kap. 34 § i skollagen (SFS 

2010:800) att det är huvudmannens ansvar att skapa förutsättningar för utveckling av lärarnas kom-

petens. Även regeringen fastslår i sitt beslut att ”…rektor och huvudmän behöver därför skapa 

förutsättningar för personalens kompetensutveckling så att eleverna ges möjlighet att stärka dessa 

kompetenser även i arbetet med digitala verktyg” (Utbildningsdepartementet, 2017, s. 8).  

Den accelererande utvecklingen av nya och alltmer avancerade IKT ger lärare möjlighet till 

att utvidga sitt kompetensutvecklingssätt, som numera kan pågå på såväl den formella som den 

informella arenan och innefatta ett varierat antal deltagare, en rad olika webbaserade och icke-

webbaserade utbildningsprogram, etcetera (Elliott, 2017; Jones & Dexter, 2014; Trust & Horrocks, 

2017). Även Skolverket anger i sin rapport att hälften av lärare använder olika sociala medier för 

sin kompetensutveckling, inspiration, kollegialt lärande, etcetera (2016). Detta betyder att lärarnas 

kompetensutveckling nuförtiden kan ske oberoende av tid och rum (Trust & Horrocks, 2017; van 

Bommel & Liljekvist, 2016).  Digitaliseringen ger alla lärare möjlighet att inte enbart delta i olika 

kompetensutvecklingsprogram på den nationella nivån, utan också öppnar dörren för kompetens-

utveckling på den internationella nivån (Tour, 2017).  
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Samtidigt hävdar Jones och Dexter (2014) att de kompetensutvecklingsinsatser som både 

radikalt förändrar lärarnas matematikundervisning och visar positiva effekter av denna förändring, 

nämligen förbättring av elevernas läranderesultat, sällan lyckats nå ut till en majoritet av lärare. 

Enligt författarna deltar de flesta lärarna i regel enbart i en rad olika former av kortsiktiga och 

fragmentariska kompetensutvecklingsinsatser på den formella arenan vilket inte leder till några håll-

bara förändringar av lärares traditionella undervisningspraxis, utan bara förstärker den. Samtidigt 

poängterar Jones och Dexter (2014) att det är viktigt att lärare utvecklar sin kompetens på olika 

sätt på bägge arenor eftersom varje kompetensutvecklingsform erbjuder en rad unika kompetens-

utvecklingsmöjligheter. De menar också att lärarnas självständiga kompetensutvecklingar på den 

informella arenan i slutändan gynnar kompetensutveckling på den formella arenan, exempelvis ar-

betslaget. 

 De flesta lärare utvecklar kontinuerligt sin kompetens på både den formella och informella 

arenan via samarbete och kommunikation kollegor emellan.  Minten och Kornhall (2013) hävdar 

att det under lärarnas systematiska diskussioner och kritiska granskningar av både sina egna och 

lärarkollegors undervisningar i syfte att utveckla dessa, sker ett ömsesidigt kunskapsutbyte kolle-

gorna emellan, nämligen kollegialt lärande äger rum. Författarna skriver att ”Centralt i kollegialt 

lärande är att de som deltar tränar på ett systematiserat sätt ge varandra återkoppling på hur man 

utför olika uppgifter” (2013, s. 26). Håkansson och Sundberg (2016) lyfter upp de faktorer som 

upphäver effekten av kollegialt lärande, nämligen tidsbrist, ett spänt förhållande mellan kollegor, 

fokus ligger på flera olika mål, etcetera.  
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Teoretiska utgångspunkter    
I detta avsnitt presenteras två teoretiska ramverk som ligger till grund för studien.  Först beskrivs 

TPACK-ramverket, som belyser vilka kunskaper lärare behöver för att kunna implementera IKT i 

deras undervisning. Sedan redovisas det för en rad olika studier, som belyser dagens lärares sätt att 

fortbilda sig, vilka utgör grunden för studiens andra ramverk, nämligen LKUS. 

TPACK 

TPACK (Technological Pedagogical and Content Knowledge) är ett ramverk som belyser de kun-

skaper som lärare behöver för att kunna integrera IKT i sin undervisning (Koehler & Mishra, 2009). 

Ramverket är en utvidgning av Shulmans PCK-ramverk (Pedagogical Content Knowledge) vilket 

beskriver de baskunskaper som varje lärare måste besitta för att kunna bedriva en god undervisning. 

Shulman (1986) definierar PCK som lärarens pedagogiska ämneskunskap, som uppstår genom en 

sammanlänkning av lärarens ämneskunskap (Content Knowledge, CK) och pedagogiska kunskap 

(Pedagogical Knowledge, PK). 

 Den digitala utvecklingen medför nya möjligheter för lärande vilket resulterar i att IKT är 

en viktig del av undervisningen (Mishra & Koehler, 2006). Detta medför en rad nya krav som ställs 

på lärare, nämligen IKT ”…inte enbart ska adderas till undervisningen, utan integreras i samspel 

med pedagogik och ämnesinnehåll” (Willermark, 2018, s. 31). För att kunna göra det bör lärare inte 

endast besitta CK och PK, utan också ha teknisk kunskap (TK) vilka de bör kunna kombinera med 

varandra (Willermark, 2018). Eftersom TK inte ingår i PCK-ramverket skapar Mishra och Koehler 

( 2006) ett nytt ramverk, TPACK, genom att tillägga TK till PCK-ramverket. Detta resulterar i tre 

huvudkomponenter av lärares kunskap, nämligen TK, PK och CK, som sammanlänkas med 

varandra vilket ger upphov till en rad nya kunskaper som bör behärskas av lärarna, nämligen teknisk 

pedagogiskkunskap (TPK), teknisk ämneskunskap (TCK) och TPACK (Koehler & Mishra, 2009; 

Willermark, 2018).  

Figur 1. TPACK-ramverk, dess komponenter samt och relation mellan dem (http://tpack.org). 
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CK handlar om lärares kunskap inom ett visst ämnesområde som hen undervisar om, såsom ma-

tematik, svenska, etcetera (Mishra & Koehler, 2006). Det är viktigt att läraren har goda 

ämneskunskaper som omfattar kunskap i skolans styrdokument, en djup kunskap om ämnets fakta, 

begrepp, teorier, struktur, etcetera (Koehler & Mishra, 2009; Shulman, 1986). 

PK är lärares pedagogiska kunskaper. PK omfattar lärarens kunskaper om hur lärande och 

inlärning sker, lärarens förmåga att utnyttja sig av kognitiva-, sociala och utvecklingsteorier om 

lärande för att anpassa sin undervisning till elevernas olika behov (Koehler & Mishra, 2009).  

TK handlar om lärares förmåga att använda olika tekniska verktyg, både digitala och analoga, 

för att effektivisera undervisningen och elevers lärande (Koehler & Mishra, 2009). För att kunna 

integrera nya IKT i undervisningen på ett innovativt sätt som främja elevers lärande bör lärare 

kunna följa med i den digitala utvecklingen (2009). 

PCK är en kombination av lärares pedagogiska och ämnesteoretiska kunskaper. Dessa kun-

skaper ger lärare möjlighet att på ett effektivt sätt organisera, anpassa och lära ut ett visst 

ämnesinnehåll (Koehler & Mishra, 2009; Shulman, 1986). 

TCK innebär lärares kunskap om relationen mellan teknik och ämnesinnehåll, hur de be-

gränsar och påverkar varandra (Koehler & Mishra, 2009). Det handlar om att lärare inte bara bör 

ha gedigna kunskaper i det/de ämne som hen undervisar i, utan också har förståelse för hur IKT 

kan förändra det. Willemark ( 2018, s. 41) betonar att lärare bör ha kunskaper om ”…hur tekniken 

kan användas för att illustrera, bearbeta och förstå ett visst ämnesinnehåll”. Exempelvis genom att 

använda ett dynamiskt matematikprogram som GeoGebra i undervisningen får elever möjlighet att 

skapa en djup och varaktig förståelse för en rad olika geometriska begrepp via laborering och ut-

forskning av dessa (Jönsson & Lingefjärd, 2012).  

TPK är en förening av lärares TK och PK, vilket handlar om lärares förståelse om hur under-

visningen och lärandet förändras om en viss teknik används på ett visst sätt (Koehler & Mishra, 

2009). Med andra ord bör lärare känna till de möjligheter och begränsningar som en rad olika IKT 

har samt kunskap om hur användningen av dessa påverkar undervisningen. Dessa kunskaper hjäl-

per lärare att välja den IKT som är mest lämplig för ett visst undervisningstillfälle eller en viss 

uppgift och använda den på ett pedagogiskt sätt (Koehler & Mishra, 2009).  

TPACK är en sammansättning av lärares ämnes-, pedagogisk och teknikkunskap (Koehler 

& Mishra, 2009). För att kunna skapa en effektiv undervisning med IKT måste lärare ha goda 

tekniska, pedagogiska och ämneskunskaper samt hur ett visst ämnesinnehåll (matematik) på ett 

pedagogiskt sätt med hjälp av IKT kan omsättas i undervisningen. De lärare som har en god 

TPACK-kunskap kan undervisa ett visst ämnesinnehåll med hjälp av IKT på ett pedagogiskt sätt 

(Koehler & Mishra, 2009). Dessutom är de väl medvetna om ett visst ämnesinnehålls kritiska 
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aspekter och hur dessa kan övervinnas med hjälp av IKT. Lärare vet hur IKT används i undervis-

ningen i syfte att utveckla och förstärka elevers aktuella ämneskunskap (2009).  

Därutöver är det angeläget att ta hänsyn till den kontext som undervisningen med IKT ge-

nomförs (Mishra & Koehler, 2006). Varje klassrum består ett varierande antal av olika individer 

med varierande behov, erfarenheter och förutsättningar, tillgången till IKT också ser olika ut, etce-

tera (Tallvid, 2015; Willermark, 2018). Därför är det viktigt att IKT-integration i undervisningen 

anpassas av lärare till den unika kontexten (Mishra & Koehler, 2006).  

Av ovanstående framgår det  att TPACK-ramverket är en komplex modell som består av 

flera komponenter och samband mellan dem. Willemark skriver att ”… det är svårt och utmanande 

att utveckla och omsätta TPACK. Även om lärare har kunskap och erfarenheter vad gäller att 

använda digital teknik, innebär det inte per automatik att man kan omsätta denna kunskap i praktisk 

handling” (2018, s. 44). Därför behöver lärare få en relevant och hållbar TPACK-

kompetensutveckling som utgår från lärares egna behov och är lokalt förankrad så att hen kan 

använda och utforska olika IKT i sin egen undervisningspraktik (Willermark, 2018).  

Lärares kompetensutveckling 

De kompetensutvecklingar som sker på den formella arenan anordnas av rektor, huvudman eller 

staten och äger rum inom ramen för ordinarie verksamhet (Elliott, 2017; Skolverket, 2017c). Det 

område som behandlas i dessa professionsutvecklingsinsatser bestäms vanligtvis också uppifrån 

och kännetecknas av lärares obligatoriska deltagande (Elliott, 2017; Lantz-Andersson m.fl., 2017; 

Tour, 2017). Denna form av fortbildningsinsatser uppfattas ofta av lärare som slöseri med tid och 

som inte leder till några varaktiga förändringar av deras undervisning eftersom dessa insatser van-

ligtvis inte utgår från lärares egna behov samt saknar uppföljning, lokal förankring, 

samarbetsmöjlighet kollegor emellan, etcetera (Lantz-Andersson m.fl., 2017; Willermark, 2018).  

 Vidare framhåller Elliot (2017) att lärares kompetensutveckling på den formella arenan sker 

i form av olika webbaserade och/eller icke-webbaserade aktiviteter. Föreläsningar, workshops, et-

cetera är exempel på icke-webbaserade kompetensutvecklingssätt på den formella arenan, medan 

webbinarier och webbkurser är det exempel på webbaserade kompetensutvecklingssätt (Elliott, 

2017; van Bommel & Liljekvist, 2016). Exempelvis när det gäller digitaliseringen av matematikun-

dervisning har Skolverket utarbetat ett didaktiskt webbaserat stödmaterial för lärare där 

fortbildning sker i form av kollegialt lärande med stöd av en handledare, nämligen Matematikunder-

visning med digitala verktyg, åk f-3 (https://larportalen.skolverket.se).  

 Lärares kompetensutveckling pågår inte enbart på den formella arenan, utan också på den 

informella (Elliott, 2017; van Bommel & Liljekvist, 2016). Det blir allt vanligare att dagens lärare 

som inte får sin efterfrågade fortbildning och utelämnas till sig själva vad det gäller didaktiska frågor 
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söker sig till den informella arenan där kunskaps- och erfarenhetsutbyte sker (Lantz-Andersson 

m.fl., 2017; Tour, 2017; Willermark, 2018). På den informella arenan till skillnad från den formella 

arenan är det lärare som bestämmer över kompetensutvecklingsformer och områden utifrån sina 

egna behov (Elliott, 2017; van Bommel & Liljekvist, 2016). När det gäller icke-webbaserade kom-

petensutvecklingssätt på handlar det förslagsvis om bokläsning, umgänget med tidigare kollegor, 

etcetera (van Bommel & Liljekvist, 2016). Dessutom hävdar flera forskare att lärare också fortbildar 

sig på den informella arenan via en rad olika webbresurser, såsom sociala nätverk, pedagogiska 

bloggar, etcetera (Lantz-Andersson m.fl., 2017; Van Bommel & Liljekvist, 2015).  Lantz-Andersson 

m.fl. (2017) menar att lärarinitierade och lärarinriktade grupper på sociala medier, såsom Facebook, 

kallas för ett vidgat kollegierum där ett webbaserat kollegialt lärande ständigt pågår, nämligen lärare 

stödjer varandra, delar undervisningsmaterial med varandra, frågar efter och ger råd till varandra, 

diskuterar de frågor som gäller deras verksamhet.  

LKUS 
LKUS som står för lärares kompetensutvecklingssätt, är ett ramverk som skapats av mig genom 

sammanställning av dessa ovan presenterade forskningar. LKUS-ramverket, som presenteras i Fi-

gur 2, består av två huvudkategorier, formellt kompetensutvecklingssätt (FKUS) och informellt 

kompetensutvecklingssätt (IKUS). FKUS sker på den formella arenan, medan IKUS sker på den 

informella arenan.  

Vidare uppdelas både FKUS och IKUS i två underkategorier, nämligen webbaserade och 

icke-webbaserade kompetensutvecklingsinsatser. Den kompetensutveckling som är icke- webbase-

rad och sker på den formella arenan kallas för Fk1, medan den kompetensutveckling som är 

webbaserad och sker på den formella arenan benämns Fk2. I sin tur är Fk12 en förkortning för 

den form av kompetensutveckling som är både icke-webbaserad och webbaserad och sker på den 

formella arenan. Det informella kompetensutvecklingssätt som är både icke-webbaserat och web-

baserat kallas för Ik12. Förkortningen Ik1 är den form av kompetensutveckling som är icke-

webbaserad och sker på den informella arenan, medan det webbaserade kompetensutvecklingssät-

tet kallas för Ik2.   

 

 

 

 

 

 
Figur 2. LKUS-ramverk, lärares kompetensutvecklingssätt. 
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Metodologisk ansats och val av metod 
I detta avsnitt presenteras och motiveras studiens valda datainsamlingsmetod som används för att 

uppfylla studiens syfte, nämligen att undersöka hur lågstadielärare fortbildar sig för att kunna möta 

de krav som ställs på dem vad det gäller digitalisering av matematikundervisning samt hur detta 

hänger samman med deras upplevda kunskap samt användning av IKT i matematikundervisningen.   

Vidare beskrivs i tur och ordning följande delar av detta avsnitt, nämligen studiens mätinstrument, 

utformning av enkät, urval, genomförandet av datainsamlingen och analysmetoden. Därefter be-

handlas studiens reliabilitet och validitet. Avslutningsvis presenteras etiska ställningstaganden.  

Metodologisk ansats  

Det finns två forskningsinriktningar, nämligen kvalitativa och kvantitativa (Bryman, 2011). Den 

kvalitativa metoden handlar om att fånga respondents djupa osynliga kunskaper. Det är genom att 

samtala med respondenten och ständigt tolka hens svar som en forskare får en djup förståelse för 

deras tankar (2011). För att kunna göra det måste forskaren befinna sig nära respondenten, vilket 

å ena sidan påverkar respondentens utsagor, å andra sidan finns det en stor risk att forskare ”… 

identifierar sig med de personer som studeras, och tappar bort syftet med undersökningen” 

(Bryman, 2011, s. 363). Därtill när forskare intervjuar respondenterna tolkar hen deras utsagor ut-

ifrån sina egna erfarenheter vilket leder till att insamlingsdata inte kan karakteriseras som säker och 

sann kunskap (2011). Eftersom studiens syfte och frågeställningar inte kräver respondentens ut-

förliga och djupa svar samt att intervjumetoden är alldeles för subjektiv och tvetydig och inte ger 

möjlighet att nå ett stort antal respondenter för att skapa en bred bild väljs bort denna metod. Å 

andra sidan kan intervjun användas som en alternativ metod, ifall ett stort bortfall i enkätundersök-

ningen skulle inträffas. 

I sin tur handlar den kvantitativa metoden om sökandet efter fakta, det som går att bevisa 

genom mätningar, statistik, etcetera (Bryman, 2011). Enkätmetodens fundamentala idé är att en 

objektiv och säker kunskap kan nås fram.  Dessutom ger denna metod möjlighet att på en kort tid 

nå ett stort antal respondenter (2011). Detta innebär att studien får en större breddgrad, nämligen 

en vid bild över eventuella samband mellan lågstadielärarnas fortbildningssätt och deras använd-

ning av IKT i matematikundervisningen. Därtill framhåller Ejlertsson att intervjueffekten som 

innebär att ”…respondenten vid en intervju i större eller mindre utsträckning påverkas av intervju-

arens sätt att ställa frågor och följdfrågor”, utesluts i enkätstudien eftersom forskaren inte befinner 

sig i närheten av respondenten (2014, s. 12). Då studiens frågeställningar gäller lärarnas kompeten-

ser, vilket kan uppfattas som känsliga, är det större sannolikhet att dessa frågor besvaras via enkäten 

än via en intervju (Bryman, 2011). Svagheten med denna metod är att forskaren varken kan ställa 

några fördjupande frågor eller förklara oklarheter, utan det bara finns ett fastbestämt antal frågor 
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som ska besvaras av samtliga respondenter (Bryman, 2011). Men eftersom både slutna och öppna 

frågor kan inkluderas i enkäten, vilket möjliggör kartläggning av respondenternas uppfattningar 

anses enkät som en lämplig datainsamlingsmetod för att besvara studiens syfte och frågeställningar. 

Enkät som metod 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar framställdes en webbenkät i programmet Google 

Formulär (Bilaga 1). Bryman (2011) lyfter upp en rad fördelar med denna typ av enkät, nämligen 

den är lätt att utforma, ändra vid behov, analysera och bearbeta. Vidare framhåller författaren att 

eftersom webbenkäten besvaras via en länk sker dataregistrering och bearbetning automatiskt, vil-

ket leder till reducering av risken för datainmatnings- och databearbetningsfel. 

Dessutom i syfte att få heltäckande svar på studiens frågeställningar gjordes en rad överväg-

ningar vid enkätens frågekonstruktion. Enligt Ejlertsson (2014) är enkätfrågornas formulering, 

utformning, placering, etcetera några av de faktorer som påverkar hur noggrant respondenterna 

besvarar dem. Därför togs det hänsyn till frågornas begriplighet, relevans, längd, etcetera. Vidare 

poängterar Ejlertsson (2014) att negationer också bör undvikas eftersom de kan leda till respon-

denternas förvirring. När det gäller antalet öppna och slutna frågor i enkäten bör ordentliga 

övervägningar göras (Bryman, 2011). Å ena sidan finns det en rad fördelar med slutna frågor, såsom 

lätt att besvara och analysera. Å andra sidan begränsar slutna frågor i en viss mån respondenternas 

svar vilket kan orsaka bortfall (Hagevi & Viscovi, 2016). Därför bör en rad öppna frågor inkluderas 

fast de skall förekomma i ett begränsat antal eftersom de kan upplevas som tids- och energikrä-

vande vilket också kan orsaka bortfall (2016). Därför kombinerades frågor med slutna 

svarsalternativ med en öppen fråga. Hagevi och Viscosi skriver ”Då svarspersonen ges möjlighet 

att kommentera sina svar minskar risken för bortfall” (2016, s. 85). Vidare bör det tydliggöras vilka 

frågor som har flervalsalternativ samt ange vilka som är obligatoriska (2016).  

Dessutom bör enkätformulärets layout noggrant övervägas, ”snyggt och logiskt utformad 

enkät” (Ejlertsson, 2014, s. 99). Författaren påpekar att enkätformulärets längd varken ska vara för 

lång, vilket kan avskräcka respondenterna, eller för kompakt, vilket vållar till misstolkningar. Därför 

är det fördelaktigt att ordna frågor efter ett gemensamt tema (2014). I studiens frågeformulär grup-

perades alla frågor i fyra teman, nämligen kompentensutveckling inom lärares ordinarie arbetstid, 

kompentensutveckling utanför den ordinarie arbetstiden, IKT i matematikundervisning och bak-

grundsfrågor. Ejlertsson (2014) framhåller att de frågor som är kopplade till studiens syfte bör 

ställas först, medan de frågor som kan upplevas som känsliga, såsom bakgrundsfrågor, bör ställas 

sist. Författaren motiverar detta med att det är större chans att respondenterna slutför formuläret 

om de besvarat alla angelägna frågor så ge hen svar också på de sista några frågor som kan anses 

som känsliga eller banala. 
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Innan enkäten skickades ut genomfördes två pilotstudier i syfte att testa enkätens begriplig-

het, läsbarhet, validitet, etcetera. Ejlertsson (2014) menar att det är viktigt att först testa 

frågeformulär i en pilotstudie för att identifiera de små brister som kan leda till bortfall, misstolk-

ningar, låg validitet, etcetera. Den första pilotstudien skedde på Karlstads universitet där enkäten 

infylldes av 16 lärarstudenter. Detta resulterades i ett antal konstruktiva synpunkter, såsom frågor-

nas och formulärets längd. Efter att frågeformuläret bearbetades ägde den andra pilotstudien rum 

där handledaren och två lärarstudenter framförde sina synpunkter, såsom att några viktiga frågor 

saknades och borde läggas till. Innan enkäten publicerades skickades den till handledaren som 

skriftligt lämnade några kommentarer som rörde sig några små brister, som reviderades. 

Utformningen av enkäten 
Enkätformuläret bestod av 15 frågor och inleddes med ett informationsbrev där tydligt framgick 

studiens syfte, information om mig själv, forskningsetiska aspekter samt mina och handledarens 

kontaktuppgifter (Bilaga 1,3).  Varje fråga inleddes med en generell introduktion där eventuella 

begrepp tydliggjordes, angavs om frågan var obligatorisk/frivillig och tillät välja flera alternativ/ett 

svar. 

Den första frågeställningen besvarades med hjälp av frågorna 1–4, som konstruerades utifrån 

LKUS-ramverket i syfte att identifiera lärares kompetensutvecklingssätt. Där gav frågorna 1–2 svar 

på hur lärare fortbildade sig på den formella arenan. I sin tur besvarade frågorna 3 – 4 hur lärare 

fortbildade sig på den informella arenan.  Både fråga 2 som rörde den formella arenan och fråga 4 

som rörde den informella arenan, var öppna frågor, där respondenterna frivilligt kunde lämna sina 

personliga svar/kommentarer (Hagevi & Viscovi, 2016). Frågorna 5–6 gällde lärares IKT-använd-

ning i matematikundervisningen. Båda frågor var en kombination av flersvarsalternativfrågor med 

en öppen fråga som var frivilliga. Frågan 5 som bestod av sex fasta svarsalternativ och en öppen 

fråga, gällde respondenternas sätt att använda IKT på i matematikundervisningen, medan frågan 6, 

som också bestod av sex fasta svarsalternativ och en öppen, rörde de matematikområden som hen 

använde IKT inom. Sätt att använda IKT i matematikundervisningen på valdes ut från matema-

tiklyftets modul Matematikundervisning med digitala verktyg, åk f-3 och användes som sex fasta 

svarsalternativ i frågan 5 (https://larportalen.skolverket.se). Matematikområdena togs fram från 

kursplanen i matematik och användes som sex fasta svarsalternativ i frågan 6 (Skolverket, 2017d). 

Med hjälp av frågorna 7–9 mättes respondenternas upplevda kunskaper att använda IKT i 

matematikundervisningen. För att kunna identifiera dessa upplevda kunskaper användes TPACK-

ramverket (Willermark, 2018). Men eftersom studiens fokus låg på lärares IKT-användning i ma-

tematikundervisning konstruerades enkätens frågor enbart utifrån de TPACK:s delområdena där 

teknikkunskap, ämnens kunskap och pedagogisk kunskap möttes, nämligen TCK, TPK och 
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TPACK. Vidare framhåller Willermark att lärares upplevda TPACK-kunskaper kan mäts via en 

självrapportering där respondenter skattar sina egna  kunskaper inom TPACK-delområden via 5-

gradiga Likertskalor där de uppger i vilken grad de instämmer med en rad TPACK-påståendena i 

en enkät (2018).   

Frågorna 7–9 skapades i form av ett frågebatteri som hade en gemensam introduktion och 

bestod av tre påstående som respondenterna ombads att ta ställning till via en 5-gradig Likertskala, 

där 1=instämmer inte alls och 5=instämmer helt. Hagevi och Viscovi hävdar att risken med 

omfattande frågebatterier är att de kan orsakar respondenternas trötthet vilket leder till bortfall 

(2016). De påståenden som användes i dessa frågebatterier för att identifiera respondenternas 

upplevda kunskaper i delområdena TCK, TPK och TPACK  hämtades från Sundbergs (2012) 

examensarbete där lärares självupplevda TPACK-kunskaper undersöktes och anpassades till min 

studie. Bryman skriver att använda frågor från en anna studie som är redan beprövade är vinnande 

eftersom dessa frågor för det första redan prövats, vilket innebär att det inte behövs genomförande 

av någon pilotstudie. Dessutom framhåller Bryman (2011) att frågornas validitet och reliabilitet 

redan granskats av andra forskare, vilket automatiskt medför information om frågornas kvalitet. 

Frågebatteriet 7 gällde delområdet TCK, vilket följdes av frågebatteriet 8 som rörde delområdet 

TPK och frågebatteriet 9 berörde delområdet TPACK. Vidare gällde frågan 11 tillgång till IKT på 

respondenternas skolan. Frågorna 12–14 var bakgrundsfrågor där identifierades respondenternas 

geografiskplats, yrkeserfarenhet, undervisnings årskurs och behörighet. Frågan 15 var en öppen 

fråga som var frivillig. 

Urval och genomförande  

Urvalet gjordes utifrån den population som studiens syfte riktades mot, nämligen lågstadielärare i 

årskurs 1–3 med behörighet att undervisa matematik. Enligt Bryman (2011) kallas denna typ av 

urval för ett målinriktat urval som innebär att en forskare strategiskt väljer de individer som är mest 

lämpliga för studiens syfte.  

För att kunna välja de respondenter som besatt de kompetenser som efterfrågades i studien 

valdes ett snöbollsurval. Bryman (2011) framhåller att detta urval handlar om att en forskare först 

tar kontakt med några individer som anses kan hjälpa att ta kontakt med flera andra lämpliga indi-

vider. Genom att ta kontakt med rektorer kunde de respondenter som var lämpliga för studien nås. 

För att ta kontakt med dem söktes alla grundskolor i Stockholms län via hemsidan SkolListan 

(http://www.skollistan.eu) vilket resulterades i 778 skolor. Sedan valdes 70 av 778 skolor och 70 

rektorer kontaktades via e-mail med ett informationsbrev (Bilaga 2). 25 av 70 rektorer tackade nej 

till deltagande vilket motiverades med tidsbrist, en hög arbetsbörda, en hög lärarfrånvaro eller sko-

lans deltagande enbart i de studier som var direkt tvingande från myndigheter. Dock accepterade 
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10 rektorer förfrågan, vilket resulterades i 20 lågstadielärares kontaktuppgifter. Eftersom 35 av 70 

rektorer inte svarade hittades lågstadielärares kontaktuppgifter på skolornas hemsidor. Detta ledde 

till att 60 lågstadielärare direkt kontaktades. Alla lågstadielärare fick e-mail med ett informations-

brev och en länk till webbenkäten (Bilaga 3). Detta resulterades i att totalt 40 lågstadielärare som 

antingen kontaktades via rektorer eller via en direkt e-mail deltog i studien.  

Dessutom gjordes studiens urval delvis via självselektion. Självselektionsurval innebär att in-

divider själva bestämmer om de vill ingå i studiens urval (Hagevi & Viscovi, 2016).  Denna typ av 

urvalet användes i syfte att nå ut lågstadielärare i hela landet, vilket genomfördes via publicering av 

webbenkäten i de facebookgrupper som var avsedda för lärare, lågstadielärare, matematiklärare, 

etcetera (Bilaga 4). Detta resulterades i att ytterligare 36 lågstadielärare deltog i studien. 

Figur 4. En översikt över studiens urval (respondenter). 
 
Enkäten publicerades på en rad facebookgrupper och skickades till lärare via e-post vilket resulte-

rades att sammanlagt 76 lågstadielärare deltog i studien, varav 40 respondenter söktes upp antingen 

via rektorerna eller email och 36 respondenter kontaktades via Facebook (Figur 4). Det är värt att 

notera att dessa två respondentgrupper, nämligen en e-mejlgrupp och en facebookgrupp, fick till-

gång till webbenkäten via två olika länkar i syfte att ha koll på antalet respondenter i varje grupp 

deltog i studien. Vidare framgick det att respondenterna från alla Sveriges landsdelar deltog i stu-

dien, Svealand (74%), Götaland (20%) och Norrland (7%). Därtill framkom det att respondenterna 
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undervisade i åk 1 till 3 och hade varierande yrkeserfarenhet. Allt detta pekade på att det fanns 

variation respondenterna emellan. 

Analys och resultatredovisning 

I statistikprogrammet SPSS analyserades studiens insamlade datamaterial dels via univariat analys 

och dels via bivariat analys. Bryman definierar univariat analys som ”en analys av en variabel i 

taget”, medan bivariat analys definieras som ”en analys av två variabler i taget i syfte att visa hur de 

relaterar till varandra” (2011, s. 322,326).  

 

Bivariata analyserna användes för att identifiera samband mellan variablerna med hjälp av en kors-

tabell där frekvensfördelning jämfördes. Därtill analyserades förhållande mellan två variabler 

genom att jämföra medelvärden, standardavvikelser (Bryman, 2011). Dock eftersom studiens da-

tamaterial insamlades via två typer av icke-sannolikhetsurval, som enligt Bryman (2011) är inte 

generaliserbara till studiens population, utfördes det inte någon prövning av statistisk signifikans, 

som enligt författaren identifierar generaliserbarhetsgrad av studiens resultat till den population 

som stickprov tagits samt visar om de samband som framkommit inte bara är en slump. 

Studiens frågeställningar var utgångspunkter för analysen och resultatredovisningen. Den 

första frågeställningen, på vilket/vilka sätt lågstadielärare bygger upp sin kompetens, analyserades 

och redovisas via en korstabell och ett stapeldiagram. I korstabellen redovisades hur lågstadielärare 

fortbildar sig på den formella respektive den informella arenan medan stapeldiagrammet används 

för redovisning av respondenternas varierande kompetensutvecklingssätt. 

Studiens andra frågeställning, på vilket sätt lågstadielärares sätt att fortbilda sig påverkar deras 

IKT-användning i matematikundervisningen, analyserades och redovisades i två steg. Först redo-

visades lågstadielärares IKT-användning i matematikundervisningen via två stapeldiagrammen, 

medelvärden, medianer och frekvenstabeller. Analysen och redovisningen genomfördes utifrån föl-

jande frågor på hur många och på vilka sätt lågstadielärare använder IKT i 

Tabell 3. En översikt över univariat analys (Bryman, 2011) 
Univariat analys Definition 

Centralmått 
Medelvärdet 

ett genomsnittsvärde, summan av alla värden delat med anta-
let värden 

Median 
ett mittpunktvärde som urskiljs efter värdenas sortering i stor-
leksordning 

Frekvenstabell visualisering av antalet personer i varje kategori. 

Stapeldiagram  kvantitativa data visualiseras via diagram, där varje stapel visar 
antal/ andel respondenter i varje kategori 

Spridningsmått 
Standardav-
vikelse 

ett mått på spridningen kring medelvärde. Ju större värdet på 
standardavvikelsen är desto större är spridningen. 
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matematikundervisningen, inom hur många /vilka matematikområden lågstadielärare använder 

IKT. 

Sedan redovisades och analyserades förhållande mellan lågstadielärares sätt att fortbilda sig och 

deras IKT-användning via jämförelse mellan medelvärden, standardavvikelser. Ju högre värdet på 

standardavvikelsen var desto större var spridningen av exempelvis antalet sätt som IKT användes 

på i matematikundervisningen bland de respondenter som fortbildade sig på ett och samma sätt.  

Den tredje frågeställningen, hur lågstadielärares sätt att fortbilda sig påverkar deras upplevda 

kunskaper att använda IKT i matematikundervisningen, analyserades via jämförelse mellan medel-

värden och standardavvikelser. Ju högre värdet på standardavvikelsen desto större var spridning 

bland respondenternas upplevda kunskaper inom TCK, TPK och TPACK. 

Reliabilitet och validitet 

Validitet och reliabilitet är de två centrala begrepp som en forskare måste ha i åtanke under hela 

studiens gång. Enligt Bryman handlar validitet om studiens mätinstrument, som måste mäta det 

som avses att mäta, medan reliabilitet handlar om tillförlitlighet (2011).  

Som tidigare nämnts genomfördes två pilotstudier i syfte att identifiera och åtgärda de brister 

som enligt Dimenäs (2007) kan leda till låg validitet och reliabilitet. Dessutom prövades det också 

enkätfrågornas funktionalitet, såsom frågeformulering, längd, tydlighet, placering, etcetera i pilot-

studierna, vilket enligt författaren görs för att förebygga respondenternas misstolkningar och 

bortfall (2007). 

Genom att använda redan utvecklade frågeformulär där validitet och reliabilitet redan prö-

vats av andra forskare kan frågornas kvalitét säkerställas (Bryman, 2011). I syfte att stärka 

validiteten togs de TPACK-frågor som gällde delområdena TCK, TPK och TPACK från 

Sundbergs (2012) examensarbete. Därtill för att kontrollera att dessa påståenden mäter de begrepp 

som de avsetts att mäta beräknas Chronbachs alfa, som är ett test som används i syfte att titta hur 

väl påståendena samstämmer (Bryman, 2011). Värdet på Chronbachs alfa som är högre än 0,7 tyder 

på frågornas överensstämmelse, vilket ökar intern reliabilitet (Berntson, Bernhard-Oettel, Hellgren, 

Näswall, & Sverke, 2016). Tabell 4 visar att alla tre delområdena har värdet på Chronbachs alfa 

högre än 0,8 vilket tyder på en hög intern reliabilitet.  

 
Tabell 4. Chronbachs alfa, inre reliabilitet 

  

TPACK-ramverket Chronbachs alfa 

TCK 0,89 

TPK 0,88 

TPACK 0,86 
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Vidare framhåller Berntson med flera att tillförlitlighet av självrapporterade data onekligen be-

tvivlas av flera anledningar, nämligen respondenternas svar kan påverkas av deras humor, ovilja 

att visa en sanning, etcetera (2016). Dock hävdar de att enkätens anonymitet reducerar respon-

denternas villighet att medvetet förvanska sitt svar i syfte att framställa sig i bättre dager, vilket 

höjer tillförlitligheten (Berntson m.fl., 2016). 

Enligt Bryman (2011) är det problematiskt att en studie genomförs med hjälp av snöbolls-

urvalet och självselektivurvalet, eftersom dessa två urval troligen inte går att generalisera för 

studiens population. Författaren hävdar att detta beror på att ”…vi inte har någon uppfattning 

om hur representativa de är som besvarade en enkät” (Bryman, 2011, s. 604). Samtidigt påstår 

han att de urval som har en hög generaliserbarhet, nämligen ett sannolikhetsurval, är både tid- 

och resurskrävande. Och eftersom denna studie var tid- och resurslimiterad valdes två typer av 

icke-sannolikhetsurval. Samtidigt hävdar flera forskare att deltagande i enkätstudie kraftigt 

minskat, vilket beror på en kraftig överflöd av enkätstudier som skolan utsätts för, vilket lett till 

den allmänna tröttheten på denna typ av studie (2011). Därför ansågs det att dessa typer av urval 

var en enda chans att nå den grupp som studiens syfte riktade sig till, nämligen svenska 

lågstadielärare (2011). 

Etiska ställningstaganden  

Vetenskapsrådet (2017) har utarbetat fyra grundläggande forskningsetiska krav som ligger till grund 

för hur vetenskapliga studier ska genomföras så att respondenternas rättigheter upprätthålls och 

forskares oetiskt beteende förebyggs. Enligt Bryman handlar informationskravet om att ”Forskaren 

ska informera berörda personer om den aktuella undersökningens syfte” (2011, s. 131). Detta krav 

uppfylls genom att det skickades ett informationsbrev med länken till webbenkäten till responden-

terna via e-post. Informationsbrevet innehåller en beskrivning av studiens syfte, hur lång tid den 

ska ta, anges de fyra grundläggande forskningsetiska kraven, etcetera (Bilaga 2). De som besvarar 

enkäten via Facebook informerades om den målgruppen som enkäten riktas till och studiens syfte 

via ett inlägg och ett informationsbrev. 

Det andra forskningsetiska kravet är samtyckeskravet, som betyder att ”Deltagarna i en 

undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan” (Bryman, 2011, s. 132). Detta krav 

uppfylldes genom att potentiella respondenterna fick en korrekt information om studien, informe-

rades om att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som hels utan att något skäl angavs.  

Det tredje forskningsetiska krav heter konfidentialitetskravet och handlar om att uppgifter 

om alla som deltar i studien behandlas med största möjliga konfidentialitet (Bryman, 2011). Detta 

krav uppfylldes genom att respondenterna medvetengjordes via informationsbrevet att enkäterna 
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är anonyma, ingen obehörig skulle kunna ta del av studiens data och resultat skulle presenteras i 

form av tabeller och diagram, så att ingen skulle kunna identifieras i studiens resultat.  

Det fjärde forskningsetiska krav är nyttjandekravet, som innebär att ”De uppgifter som 

samlas in om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål” (Bryman, 2011, s. 

132). Detta krav uppfylldes genom att respondenterna upplystes om att allt undersöknings-

material enbart användes för examensarbetet och förstörs efter att arbetet är slutfört. 
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Resultat och analys 

I följande kapitel presenteras och analyseras studiens resultat utifrån studiens frågeställningar. In-

ledningsvis presenteras resultat som belyser studiens första frågeställning, nämligen på vilket/vilka 

sätt lågstadielärare bygger upp sin kompetens. Därefter behandlas studiens andra frågeställning, 

nämligen på vilket sätt lågstadielärares sätt att fortbilda sig påverkar deras IKT-användning i mate-

matikundervisningen. Det görs genom att först redogöra för lärarnas IKT-användning i 

matematikundervisning och sedan beskrivs förhållande mellan lärares fortbildningssätt och hens 

IKT-användning.  I nästa avsnitt redovisas den tredje frågeställningen, på vilket sätt lågstadielärares 

sätt att fortbilda sig påverkar deras upplevda kunskaper att använda IKT i matematikundervis-

ningen. Till slut sammanfattas och analyseras studiens resultat. 

På vilket/vilka sätt utvecklar lågstadielärare sin kompetens? 

I denna del beskrivs respondenternas sätt att fortbilda sig vad det gäller digitalisering av matema-

tikundervisning. I redovisningen förekommer en rad förkortningar som gäller respondenternas 

fortbildningssätt vilka förtydligas i Tabell 16 (se Bilaga 5). 

 

I samband med digitalisering av matematikundervisning använder nästan alla respondenter sig av 

en rad olika kompetensutvecklingssätt som pågår på två olika arenor, nämligen formella och infor-

mella. Skillnaden mellan antalet respondenter som fortbildar sig på den informella arenan (64) och 

de som fortbildar sig på den formella arenan (60) är mycket liten.   

På den informella arenan (IKUS) använder de flesta respondenterna sig av både icke-web-

baserade och webbaserade kompetensutvecklingssätt (46). När det gäller den formella arenan 

fortbildar respondenterna sig i ungefär lika stor utsträckning via två olika kompetensutvecklings-

sätt, nämligen via båda sätt (28) respektive via icke-webbaserade kompetensutvecklingssätt (27). 

Enligt Tabell 5 används det webbaserade fortbildningssättet i större utsträckning på den informella 

(10) än på den formella arenan (5), medan det icke-webbaserade fortbildningssättet används av 

flera respondenter på den formella arenan (27) än på den informella arenan (8). 

Tabell 5. Lärares kompetensutvecklingssätt (LKUS) på den formella (FKUS) och informella arenan (LKUS) 

 FKUS IKUS 

Ingen 16 12 

Icke- webbaserad (1) 27 8 

Webbaserad (2) 5 10 

Båda sätt (12)  28 46 

Total 76 76 



 

 
 

26 

Enligt Figur 5 fortbildar respondenterna sig på 15 varierande sätt. Därtill framgår det att de 

flesta respondenterna kompetensutvecklar sig via alla sätt på båda arenorna (Fk12+Ik12). Dock 

syns det också tydligt i Figur 5 att en del respondenter inte alls fortbildar sig i samband med digi-

talisering av matematikundervisning. 

 

Figur 5. Översikt över lågstadielärares kompetensutvecklingssätt (LKUS) vad det gäller digitali-

sering av matematikundervisning, i Tabell 16 (se Bilaga 5) definieras alla förkortningar. 
 

Alla respondenter har fått möjlighet att frivilligt kommentera deras kompetensutvecklingssätt i 

samband med digitalisering av matematikundervisning vilket resulterats i att 7 av 76 respondenter 

gjort det. Respondenternas kommentarer presenteras i Bilaga 6. 

Hur använder lågstadielärare IKT i matematikundervisningen?  

I denna del redovisas lågstadielärares IKT användning i matematikundervisning, vilket sker genom 

att först presentera respondenternas tillgång till IKT, som följs av redovisning för svar på frågan 5, 

nämligen på vilket/vilka sätt lågstadielärare använder IKT i matematikunderbindning och sedan 

beskrivs respondenternas svar på frågan 6, nämligen inom vilket/vilka matematikområden de an-

vände IKT. 

Figur 8 (Bilaga 9) visar att det att tillgång till IKT varierar mellan skolorna. De flesta respon-

denterna (60%) uppskattar IKT-tillgång på sin skola som är bra, medan 15% av respondenterna 

uppskattar IKT-tillgång på deras skola som otillräckligt.  
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Lågstadielärares sätt att använda IKT på i matematikundervisning 

I denna del presenteras hur många och på vilket/vilka sätt respondenterna använder IKT på i 

matematikundervisningen. Det är värt att poängtera att eftersom det inte framgått att någon av 

respondenterna använt IKT på 7 av 7 möjliga sätt har detta alternativ uteslutits från Figur 6. 

Figur 6 visar att respondenterna i genomsnitt använder IKT på 4 olika sätt i sin matematik-

undervisning. Lektionsgenomgång (92%), färdighetsträning (83%), filmvisning (81%) och 

programmering (61%) är det de fyra mest förekommande sätt som IKT används på i matematik-

undervisningen (Tabell 6 i Bilaga 7). Samtidigt syns det i Figur 7 att en majoritet av respondenterna 

(30%) använder IKT på 5 olika sätt, medan några få respondenter (3%) använder IKT på ett enda 

sätt i sin matematikundervisning. Dessutom använder 12% av respondenterna IKT i matematik-

undervisningen på ett annat sätt än de som föreslagits i enkätformuläret vilket sammanställs i Tabell 

7 (Bilaga 7). 

Figur 6. En översikt över lågstadielärares antal sätt att använda IKT på i matematikundervisningen. 

Matematikområden som lågstadielärare använde IKT inom 

I genomsnitt använder respondenterna IKT inom 5 olika matematikområden (Figur 7). Talupp-

fattning och tals användning (97%), problemlösning (84%), geometri (83%), algebra (73%) samt 

sannolikhet och statistik (65%) är de fem mest förekommande matematikområden som IKT an-

vändes inom (Tabell 8 i Bilaga 7). Emellertid går det att utläsa av Figur 7 att den stora majoriteten 

av respondenterna använder IKT inom 6 olika matematikområden (39%). 
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Figur 7. En översikt över antal matematikområde som IKT används inom. 

På vilket sätt påverkar lågstadielärares sätt att fortbilda sig deras IKT-användning 

i matematikundervisningen? 

I Tabell 9 (se Bilaga 8) visar det genomsnittliga medelvärdet för IKT-användning att de respon-

denter som inte alls fortbildar sig i samband med digitalisering av matematikundervisning i lägst 

utsträckning använder IKT i matematikundervisning, 3,1. Den största skillnaden ligger mellan de 

respondenter som inte fortbildar sig alls och de som fortbildar sig på alla sätt på den formella 

arenan i kombination med webbaserade kompetensutvecklingssätt på den informella arenan 

(Fk12+Ik2), 2,65 (Bilaga 8). Dessutom är spridningen i IKT-användning mellan enskilda respon-

denter större inom den grupp som inte fortbildar sig alls än den grupp som fortbildar sig på alla 

sätt på den formella arenan i kombination med webbaserade kompetensutvecklingssätt på den in-

formella arenan (Fk12+Ik2). 

Tabell 9 visar att de respondenter som fortbildar sig på alla sätt på den formella arenan i 

kombination med webbaserade kompetensutvecklingssätt på den informella arenan (Fk12+Ik2) 

använder IKT på de flesta sätten inom de flesta matematikområdena, vilket medelvärdena tyder 

på, nämligen 5,50 respektive 6 (Bilaga 8). Även de som fortbildar sig via webbaserade kompetens-

utvecklingssätt på den formella arenan i kombination med alla sätt på den informella arenan 

(Fk2+Ik12), använder i genomsnitt IKT på drygt 5 sätt inom 6 matematikområden. 

När det gäller standardavvikelsen finns det en liten spridning i antalet sätt som IKT används 

på bland de respondenter som fortbildar sig på alla sätt på den formella arenan i kombination med 

webbaserade fortbildningssätt på den informella arenan (Fk12+Ik2), nämligen 0,71 (Bilaga 8). 

Dock förekommer det en stor spridning i antalet sätt som IKT används på bland de som fortbildar 



 

 
 

29 

sig via webbaserat kompetensutvecklingssätt på den formella arenan i kombination med alla sätt 

på den informella arenan (Fk2+Ik12), nämligen 2,12. 

  Vidare framgår det att de respondenter som inte alls fortbildar sig i samband med digita-

lisering av matematikundervisning använder IKT på färst antal sätt i matematikundervisningen, 

nämligen 2 sätt (Bilaga 8). Men när det gäller antal matematikområden som IKT används inom 

ligger de inte lika lågt, nämligen IKT används inom 4 av 7 matematikområden. Fast det förekom-

mer en stor spridning i antalet matematikområden som IKT används inom bland dessa 

respondenter, vilket värdet på standardavvikelse tyder på 2,39 (Bilaga 8). 

I Tabell 10 framkommer det att respondenterna i genomsnitt uppskattat tillgång till IKT i 

deras skolor som bra (3,58) (Bilaga 9). När det gäller de som fortbildat sig via en av de tre ovan 

presenterande kombinationen av kompetensutvecklingssätt hamnar dessa i sin uppskattning av 

IKT-tillgång på deras skolor under det genomsnittliga medelvärdet (Bilaga 9). Samtidigt finns det 

enligt Tabell 10 en stor spridning i tillgången till IKT bland de respondenter som fortbildar sig 

via webbaserat kompetensutvecklingssätt på den formella arenan i kombination med alla sätt på 

den informella arenan (Fk2+Ik12) (Bilaga 9). 

På vilket sätt påverkar lågstadielärares sätt att fortbilda sig deras upplevda kun-

skaper att använda IKT i matematikundervisningen? 

I denna del besvaras den tredje frågeställningen genom att först redovisa ett genomsnittligt medel-

värde för respondenternas kunskaper inom delområdena TCK, TPK och TPACK som de 

uppskattat med hjälp av en femgradig Likert-skala, där 1 räknas som otillräckliga kunskaper och 5 

räknas som utmärkta kunskaper. Sedan tittas närmare på förhållande mellan lärares kompetensut-

vecklingssätt och hens upplevda kunskaper inom delområdena TCK, TPK och TPACK.  

 

Tabell 11 visar att det inte förekommer någon markant skillnad mellan delområdena TCK, TPK 

och TPACK. I genomsnitt upplever respondenterna ha goda kunskaper inom alla tre delområdena, 

Tabell 11. En översikt över lågstadielärares självuppskattade kunskaper inom TCK, TPK och TPACK (en 

femgradig Likert-skala från 1= otillräckliga kunskaper till 5 =utmärkta kunskaper)  

Kunskapsdelområde Frågan Antal respondenter Medelvärde Standardavvikelse 

TCK  6 76 3,78 1,04 

TPK   7 76 3,87 0,99 

TPACK  8 76 3,91 0,99 

Total TPACK 6,7,8 76 3,86 1,06 
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vilket delområdenas medelvärden tyder på, nämligen ungefär 4 var. Även spridningen inom varje 

delområde skiljer inte markant sig åt. 

Enligt Tabell 12 i Bilaga 10 upplever de respondenter som fortbildar sig via webbaserade 

kompetensutvecklingssättet på den formella arenan i kombination med alla sätt på den informella 

arenan (Fk2+Ik12), i genomsnitt ha utmärkta kunskaper inom alla tre delområden. Dessutom fort-

bildar de respondenter som har näst största medelvärdet inom alla tre delområden sig via alla 

kompetensutvecklingssätt på båda arenor (Fk12+Ik12) (Bilaga 10). 

Tabell 12 (Bilaga 10) visar att de respondenter som inte alls fortbildar sig i samband med 

digitalisering av matematikundervisning, uppskattar ha en tillräcklig kunskapsnivå inom delområ-

dena TCK, TPK och TPACK, vilket det totala medelvärdet tyder på, nämligen 3. Dock framgår 

det också i Tabell 12 att denna gruppen har det lägsta totala TPACK-värdet av alla (Bilaga 10). 

Dessutom när det gäller standardavvikelsen framgår det tydligt i Tabell 11 att det finns en stor 

spridning i kunskapsnivå inom alla tre TPACK-delområden bland enskilda respondenterna respon-

denter som inte kompetensutvecklar sig (Bilaga 10).  

Sammanfattande analys 

I denna del sammanfattas resultaten i slutsatser utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

På vilket/vilka sätt bygger lågstadielärare upp sin kompetens? 

Studiens resultat visar att respondenterna ungefär i lika stor utsträckning kompetensutvecklar sig 

på båda arenor. Vidare visar resultatet att den stora majoriteten av respondenterna utvecklar sin 

kompetens i samband med digitalisering av matematikundervisning på 15 varierande sätt som upp-

står genom att en rad olika webbaserade och/eller icke-webbaserade kompetensutvecklingsformer 

som sker på den formella och/eller informella arenan sammanlänkas på varierande vis. Dessutom 

framgår det att de flesta respondenterna fortbildar sig via båda sätt på båda arenor (Fk12+Ik12). 

På vilket sätt påverkar lågstadielärares sätt att fortbilda sig deras IT-användning i mate-
matikundervisningen? 
Resultatet visar att de respondenter som antingen fortbildar sig på alla sätt på den formella arenan 

i kombination med webbaserade kompetensutvecklingssätt på den informella arenan (Fk12+Ik2) 

eller via webbaserade sätt på den formella arenan i kombination med alla sätt på den informella 

arenan (Fk2+Ik12) använder IKT på flest respektive nästan flest sätt inom alla matematikområden. 

Dock är spridningen i antalet sätt som IKT används på i matematikundervisningen mycket stor 

inom den grupp som fortbildar sig via det sistnämnda kompetensutvecklingssättet, (Fk2+Ik12). 

Samtidigt framgår det tydligt att de respondenter som på något sätt fortbildar sig i samband med 
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matematikundervisningen i högre grad använder IKT, än de respondenter som inte alls kompe-

tensutvecklar sig. 

På vilket sätt påverkar lågstadielärares sätt att fortbilda sig deras upplevda kunskaper att 
använda IKT i matematikundervisningen? 	
Resultat visar att de respondenter som på något sätt kompetensutvecklar sig högre uppskattat sina 

kunskaper inom delområdena TCK, TPK och TPACK än de respondenter som inte alls fortbildar 

sig i samband med digitalisering av matematikundervisning. Därtill framgår det i resultatet att de 

respondenter som antingen fortbildar sig på alla sätt på båda arenor (Fk12+Ik12) eller via webba-

serade kompetensutvecklingssättet på den formella arenan i kombination med alla sätt på den 

informella arenan, (Fk2+Ik12), upplever ha utmärkta kunskaper inom alla tre TPACK- delområ-

dena. Dessutom är spridningen i kunskapsnivå bland respondenterna mycket liten. 

Sammanfattning  
Sammanfattningsvis sker kompetensutvecklingen i samband med digitalisering av matematikun-

dervisningen på en rad varierande sätt antingen på båda arenor eller en av dem. Vidare framgår det 

att de respondenter som på något sätt fortbildar sig både i högre utsträckning använder IKT i 

matematikundervisningen och upplever högre kunskaper inom delområdena TCK, TPK och 

TPACK, än de respondenter som inte alls fortbildar sig.   

 Vidare även om de flesta respondenterna fortbildat sig på alla sätt på båda arenor 

(Fk12+Ik12), så visar resultatet att det webbaserade kompetensutvecklingssättet på den formella 

arenan i kombination med alla sätt på den informella arenan (Fk2+Ik12) är mest effektivt. Då 

använder de respondenter som fortbildar sig via denna kompetensutvecklingsform IKT på flest 

sätt inom flest matematikområden samt deras upplevda kunskapsnivå inom tre TPACK-delområ-

den är mycket höga.  

Visserligen upplever de respondenter som fortbildar sig på alla sätt på båda arenor 

(Fk12+Ik12), ha nästan utmärkta kunskaper inom alla tre delområden, men deras IKT- användning 

ligger på den genomsnittsnivån för alla samtliga kompetenutvecklingsformer, nämligen på 4 sätt 

inom 5 matematikområden.  
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Diskussion 
I detta kapitel förs en kritisk diskussion av studiens slutsatser i relation till tidigare forskning som 

presenteras i studiens litteraturgenomgång. Inledningsvis presenteras studiens resultatdiskussion 

som är indelad utifrån studiens tre frågeställningar, nämligen på vilket/vilka sätt lågstadielärare 

bygger upp sin kompetens, på vilket sätt lågstadielärares sätt att fortbilda sig påverkar deras IKT-

användning i matematikundervisningen, på vilket sätt lågstadielärares sätt att fortbilda påverkar sig 

deras upplevda kunskaper att använda IKT i matematikundervisningen. Vidare presenteras studien 

metoddiskussion. Detta kapitel avslutas med förslag till vidare forskning. 

Resultatdiskussion 

Resultat presenteras utifrån studien tre frågeställningar, nämligen på vilket/vilka sätt lågstadielärare 

bygger sin kompetens, på vilket sätt lågstadielärares sätt att fortbilda sig påverkar deras IKT-an-

vändningen matematikundervisningen och på vilket sätt lågstadielärares sätt att fortbilda sig 

påverkar deras upplevda kunskaper att använda IKT i matematikundervisningen. 

På vilket/vilka sätt bygger lågstadielärare upp sin kompetens? 
Flera studier påvisar att dagens lärare inte enbart fortbildar sig på den formella arenan, utan i hög 

grad använder den informella arean för sin kompetensutveckling (Bray & Tangney, 2017; Jones & 

Dexter, 2014; Lantz-Andersson m.fl., 2017). Vidare framhåller van Bommel och Liljekvist (2015) 

att lärare fortbildar sig via en rad varierande webbaserade och/eller icke-webbaserade kompetens-

utvecklingssätt på båda arenor. Resultatet i min studie ligger i linje med dessa ovanstående studier. 

Det framkom att de lågstadielärare som deltog i studien kompetensutvecklar sig i samband med 

digitalisering av matematikundervisning på flertal olika sätt, som utformades via en sammansättning 

av såväl de kompetensutvecklingssätt som enbart skedde på den formella/informella arena via an-

tingen webbaserade eller icke-webbaserade fortbildningsinsatser, som den varierande kombination 

av webbaserade och/eller icke-webbaserade kompetensutvecklingsinsatser på båda arenor.  

Dessutom framgick det i min studie att en del av de lågstadielärare som deltagit i studien, 

inte alls fortbildade sig i samband med digitalisering av matematikundervisning. Detta kan bero på 

att dessa lärare enbart kompetensfortbildar sig på den formella arenan där de antingen redan ge-

nomgick eller fortfarande inte fått någon form av kompetensutveckling i samband med 

digitaliseringen av matematikundervisning, vilket några av de angett i sina kommentarer (Bilaga 6).  

Vidare visar studiens resultat att majoriteten av lågstadielärare fortbildarutbildar sig på alla 

sätt på båda arenor, vilket går i linje med Jones och Dexters (2014) studieresultat. Författarna fram-

håller att det är viktigt att lärares kompetensutveckling ska kunna ske på varierande sätt på båda 

arenor eftersom dessa bitar tillför något unikt, kompletterar och stärker varandra. Samtidigt anger 
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Skolverket (2016) i likhet med ett flertals studier att lärare i hög grad använder sig av den informella 

arenan i kompetensutvecklingssyftet (t.ex. Jones & Dexter, 2014; Lantz-Andersson m.fl., 2017; van 

Bommel & Liljekvist, 2016). Detta överensstämmer med min studies resultat, nämligen att lågsta-

dielärare i ungefär lika stor utsträckning fortbildar sig på båda arenor. Anledningen till att den 

informella arenan har blivit så populär bland lärare är att många lärare anser att kompetensutveckl-

ingen på den formella arena är irrelevant, kortsiktigt, fragmentariskt vilket lett till att fler och fler 

lärare letat efter alternativa kompetensutvecklingskällor, där de själva bestämmer tid, rum, ämnet 

och omfång av kompetensutvecklingsinsats (Jones & Dexter, 2014; Willermark, 2018). 

På vilket sätt påverkar lågstadielärares sätt att fortbilda sig deras IKT-användningen ma-
tematikundervisningen?  
Resultatet visar att i genomsnitt använder de lågstadielärare som deltagit i studien, IKT inom 5 

matematikområden på 4 varierande sätt, vilket står i motsats till det resultat som både OECD 

(2015) och Skolverket (2016) redovisar i sina rapporter, nämligen att lärares datorhanterings- och 

internatanvändningskunskaper är bristfälliga och behöver utvecklas. Däremot hävdar Tallvid 

(2015) att lärare behöver utveckla sin förmåga att använda IKT som ett pedagogiskt redskap i 

undervisningen, vilket överensstämmer med studiens resultat. Det framgår tydligt att de lågstadie-

lärare som inte alls fortbildar sig, är de som minst använder IKT i sin matematikundervisning, 

medan de som fortbildar sig antingen på alla sätt på den formella arenan i kombination med web-

baserade kompetensutvecklingssätt på den informella arenan eller via webbaserade 

kompetensutvecklingssätt på den formella arenan i kombination med alla sätt på den informella 

arenan, använder IKT inom flest matematikområden på flest sätt.  

Dessutom framhåller Agélii Genlott och Grönlund (2016) samt Samuelsson (2014) att det 

råder en stor spridning i digital kompetensnivå bland lärare, vilket också syns i studiens resultat, 

nämligen det förekommer spridning i IKT-användningen såväl bland lågstadielärare som fortbildar 

sig på samma sätt som bland de som fortbildar sig via olika kompetensutvecklingssätt. Allt detta är 

enligt flera forskare en konsekvens av statens felprioritering, nämligen en rad höga investeringsin-

satser i skolans IKT-utrustning och vissa obetydliga satsningar i lärares kompetensutveckling som 

till och med ofta uppfattats som irrelevanta (Elliott, 2017; Mirzajani m.fl., 2016; Tallvid, 2015).  

Vidare visar resultatet att IKT i genomsnitt används på 4 sätt, varav tre statiska sätt, nämligen 

lektionsgenomgång, färdighetsträning och filmvisning, och enbart ett dynamiskt sätt, nämligen pro-

grammering (Bilaga 7). Enligt Bray och Tangney (2017) innebär detta att IKT för det mesta används 

för en trivial kunskapsöverföring, vilket inte gynnar elevers lärande eftersom kunskapsöverföringen 

inte handlar om kunskapsförståelse och kunskapstillägnande, som IKT-användning på ett dyna-

miskt sätt medför. Samtidigt visar resultatet att de lågstadielärare som kompetensutvecklar sig via 
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webbaserade kompetensutvecklingssätt på den formella arenan i kombination med alla sätt på den 

informella arenan (Fk2+Ik12), använder IKT på alla sätt i sin matematikundervisning vilket inte 

enbart omfattar de statiska och dynamiska sätt att använda IKT på, utan IKT också används för 

summativ och formativ bedömning (Bilaga 7), som enligt Nyström och Trygg (2016) främjar ele-

vers lärande och kunskapsutveckling.  

Sammanfattningsvis stämmer mitt resultat med flera studier, där tydligt och klart framgår att 

alla förändringar kräver lämpliga kompetensutvecklingsinsatser och tid, vilket betyder att lärares 

förmåga att integrera IKT i sin matematikundervisning helt och hållet beror på kompetensutveckl-

ingens kvalitét och relevans (t.ex. Jönsson m.fl., 2010; Stoilescu, 2015; Willermark, 2018).  

På vilket sätt påverkar lågstadielärares sätt att fortbilda sig deras upplevda kunskaper 
att använda IKT i matematikundervisningen?  
Resultatet visar att de lågstadielärare som fortbildar sig på något sätt i samband med digitalisering 

av matematikundervisning, i genomsnitt uppskattar sina TCK-, TPK- och TPACK-kunskaper som 

goda, vilket enligt flera forskare är en förutsättning för en effektiv IKT-integrering i undervisningen 

(t.ex. Koehler & Mishra, 2009; Willermark, 2018).  

Vidare visar studiens resultat att även om de lågstadielärare som inte fortbildar sig upplever 

ha tillräckliga kunskaper inom delområdena TCK, TPK och TPACK, så ligger deras TCK-, TPK- 

och TPACK- kunskapsnivå värden lägst av alla. Dessutom framgår det i studiens resultat att dessa 

lågstadielärare i lägst utsträckning använder IKT i sin matematikundervisning. Denna upptäckt 

stärker Tallvids (2015) påstående om att lärare visserligen har en tillräcklig datavana för att dagligen 

utföra en rad varierande administrativa uppgifter med hjälp av IKT. Dock räcker dessa kunskaper 

inte för att kunna integrera IKT i undervisningen på ett pedagogiskt sätt som främjar elevers lä-

rande (2015). 

Enligt flera forskare behöver lärare kontinuerligt kompetensutveckla sig för att kunna tillägna 

och vidareutveckla sina TPACK- kunskaper i syfte att på ett pedagogiskt och genomtänkt sätt 

kunna integrera IKT i undervisningen. Dock visar studiens resultat att långt ifrån alla kompetens-

utvecklingar leder till lågstadielärares hög upplevda kunskapsnivåer inom delområdena TCK, TPK 

och TPACK. Detta resultat ligger i linje med flera studier som påvisar att lärare ofta uppfattar 

kompetensutvecklingsinsatser som irrelevanta och ohållbara (t.ex. Elliott, 2017; Lantz-Andersson 

m.fl., 2017). Resultatet visar att de lågstadielärare som fortbildade sig via webbaserade fortbild-

ningssätt på den formella arenan i kombination med alla sätt på den informella arenan (Fk2+Ik12) 

upplever ha utmärkta kunskapsnivåer inom delområdena TCK, TPK och TPACK, vilket tätt följs 

av kompetensutvecklingssätt där lågstadielärarna fortbildade sig på alla sätt på båda arenor 

(Fk12+Ik12). 
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Sammanfattningsvis kan det påstås att kompetensutvecklingen visserligen påverkar lärares 

TPACK-kunskaper som i sin tur påverkar lärares förmåga att successivt integrera IKT i matema-

tikundervisning. Samtidigt är det viktigt att ta hänsyn till att olika kompetensutvecklingssätt i olika 

hög grad påverkar lärares TPACK-kunskaper.  

Sammanfattning  
Sammanfattningsvis visar studiens övergripande resultat att de flesta lågstadielärare som deltagit i 

studien, kompetensutvecklar sig på en rad varierande sätt i syfte att bemöta de nya krav som ställs 

på dem vad det gäller digitalisering av matematikundervisning. Kompetensutvecklingen pågår på 

den formella och/informella arenan där de tar del av en rad olika icke-webbaserade och/eller web-

baserad kompetensutvecklingsaktiviteter. Flera forskare framhåller att varje arena och varje 

kompetensutvecklingssätt, nämligen icke-webbaserade och webbaserade, erbjuder lärare en rad 

unika möjligheter att kompetensutveckla sig, vilket dagens lärare i olika hög grad använder sig av 

(Elliott, 2017; Jones & Dexter, 2014). Dessutom visar studiens resultat att lågstadielärare som på 

något sätt fortbildar sig i samband med digitalisering av matematikundervisning både högre upp-

skattar sina TCK, TPK och TPACK-kunskaper och i högre utsträckning använder IKT i 

matematikundervisning än de som inte alls fortbildar sig.  

Emellertid framgår det tydligt att det finns två kompetensutvecklingssätt som är mest effek-

tiva. De lågstadielärare som fortbildar sig via webbaserade kompetensutvecklingssätt på den 

formella arenan i kombination med alla sätt på den informella arenan använder i hög utsträckning 

IKT i sin matematikundervisning samt uppskattar ha utmärkta kunskaper inom delområdena TCK, 

TPK och TPACK. Samtidigt framhåller Willermark att ”Även om lärare har kunskaper och erfa-

renheter vad gäller digital teknik, innebär det inte per automatik att man kan omsätta dessa 

kunskaper i praktik” (2018, s. 44). Detta ligger i linje med studiens resultat som visar att majoriteten 

av lågstadielärare som deltagit i studie fortbildar sig på alla sätt på båda arenor, vilket resulteras i 

hög upplevda kunskaper inom alla tre TPACK-delområden, men deras IKT-användning ligger på 

genomsnittsnivån för alla kompetensutvecklingsformer, nämligen IKT används på 4 sätt inom 5 

matematikområden.  

Allt detta pekar på att integrering av IKT i matematikundervisning är en utmanande process 

som kräver att lärare inte enbart tillägnar sig TPACK-kunskaper via ett relevant kompetensutveckl-

ingssätt, utan också ska kunna omsätta dessa kunskaper i sin undervisningspraxis.  

Metoddiskussion  

Studiens datamaterial insamlades via en webbaserad enkätundersökning, som distribuerades till stu-

diens respondenter antingen via e-mail eller via en av de facebookgrupper där studiens målgrupp 
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fanns med i, nämligen lågstadielärare med behörighet att undervisa matematik. Eftersom studiens 

frågeställningar besvarades och syftet uppnåddes kan det påstås att metoden var rätt vald.  

Som det tidigare nämnts kunde enkätstudien kompletteras med intervjuer, vilket skulle 

stärka studiens reliabilitet och validitet samt ge både en övergripande bild över och en djupare 

förståelse för det studerande fenomenet (Bryman 2011). Men efter långa överväganden bestämde 

jag att avstå från att kombinera dessa två metoder på grund av en limiterad tidsram för studien som 

inte skulle räcka till för bearbetning och analys av det datamaterial som skulle insamlas via dessa 

två metoder. Istället stärktes studies validitet och reliabilitet genom att en rad noggranna överväg-

ningar gjordes vid skapandet av enkätformuläret, vilket prövats i två pilotstudier där enkätfrågornas 

funktionalitet, begriplighet, längd och ordningsföljd extra kontrollerades (Bryman, 2011; 

Ejlertsson, 2014). 

Under studiens gång identifierades en mängd fördelar med en webbaserad enkätundersök-

ning, såsom flexibilitet i frågeformulärskonstruktion, ingen risk för intervjupåverkan, inga 

kostnader, tidseffektivitet, anonymitet, översikt över svarsfrekvens, etcetera. Dessutom framhåller 

både Ejlertsson (2014) och Bryman (2011) att dessa ovannämnda faktorer stärker studiens reliabi-

litet och validitet. Vidare identifierades ytterligare en fördel med webbenkätstudien, nämligen 

internt bortfall kunde säkerställas i webbenkäten genom att alla obligatoriska enkätfrågor varken 

kunde lämnas obesvarade eller besvaras med ett felaktigt antal svarsalternativ. Ejlertsson (2014) 

menar att genom att minska risken för internt bortfall, som handlar om att respondenter missar att 

svara på en del frågor, ökar studiens interna validitet. 

Samtidigt identifierades det också en rad nackdelar med en webbaserad enkätstudie. För det 

första gick det inte att ha översikt över vilka av dessa respondenter som kontaktades via ett per-

sonlig e-mail, inte besvarat enkäten. Detta ledde till att ett påminnelsebrev skickades till alla 

respondenter, vilket var tidskrävande. För det andra sorterade skolornas spamfiltreringsprogram 

en del av de personliga e-mail med länken till studiens webbenkät som riktades till lågstadielärare, 

vilket ledde till ett visst bortfall.  

Urval och generaliserbarhet 
Studien genomfördes på ett icke-sannolikhetsurval i form av ett snöbollsurval och ett självselektiv-

urval. Bryman (2011) skriver att denna typ av urval är icke-representativt för studiens population 

vilket innebär att studiens resultat inte går att generalisera. Samtidigt påstår både Bryman (2011) 

och Ejlertsson (2014) att de urval som är representerbara för studiens population har ett stort 

bortfall samt är tids- och kostnadskrävande. Om studien istället skulle genomföras på ett sannolik-

hetsurval skulle detta leda till att denna studie inte skulle bli slutförd i tid. Dessutom framhåller 

Hagevi och Viscovi (2016) att ett högt bortfall leder till en låg representativitet vilket innebär att ett 
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sannolikhetsurval som ofta har ett stort bortfall i princip bedöms som ett icke-sannolikhetsurval. 

Därför var faktorer som tid, kostnad och svarsfrekvens de grunder som låg bakom mitt val av 

studiens urvalstyp som har en låg extern validitet/generaliserbarhet.  

Samtidigt framhåller Bryman (2011) och Hagevi och Viscovi (2016) att ett icke-sannolikhets-

urval kan vara ett enda sätt att nå upp studiens målgrupp för att få fler av dessa att delta i studien. 

Därför publicerades studiens webbenkät i flera olika facebookgrupper som studiens målgrupp 

ingick i, vilket ledde till att de lågstadielärare som ingick i dessa facebookgrupper fick samma chans 

att delta i studien. Visserligen går det enligt Hagevi och Viscovi (2016) inte att genomföra ett slump-

mässigt urval i en webbstudie eftersom det inte är slump, utan respondenternas egna intresse som 

avgör deras deltagande. Men när det gäller ett icke-obligatoriskt studiedeltagande spelar det inte 

någon stor roll på vilket urval en studie genomförs eftersom det i alla fall är respondenternas tid 

och/eller intresse som styr deras medverkan. Dessutom framgår det i Figur 4 i metodkapitlet att 

det finns en viss spridning respondenterna emellan i studiens stickprov, nämligen i yrkeserfarenhet, 

Sveriges landsdelar och undervisningsårskurs. Därtill är det ett ungefär lika stort antal respondenter 

som deltog i studien via en länk i ett personligt e-mail (40 personer) som via en av de facebook-

grupper (36 personer) där studiens webbenkät förlades. Med hänsyn till att ovan presenterande 

information anser jag att studiens stickprov är till viss del representativt och studiens resultat kan 

räknas som tillförlitligt. 

Replikerbarhet  
Enligt Bryman (2011) handlar studiens reliabilitet om replikerbarhet. Det vill säga om mätningar 

genomförs på samma sätt med en målgrupp som har liknande egenskaper vilket resulteras i lik-

nande resultat kan studiens resultat räknas som reliabel. Eftersom det var nästan lika många som 

deltog i studien via ett personligt e-mail (40) som de som deltog via facebook (36) tittades det 

närmare på relationen mellan dessa två grupper i förhållande till lärares kompetensutvecklingssätt, 

tre TPACK:s delområden samt IKT-användningen.  

Tabell 13 (Bilaga 11) visar att det inte finns några stora skillnader mellan dessa två grupper i 

frågan om kompetensutvecklingssätt, nämligen facebookgruppen (15 sätt) och emailgruppen (14 

sätt). När det gäller kunskapsnivå inom delområdena TCK, TPK och TPACK förekommer det 

enligt Tabell 14 (Bilaga 11) inte heller någon stor skillnad mellan dessa två grupper, nämligen ett 

gemensamt medelvärde för facebookgruppen är 3,86 respektive för emailgruppen är 3,84 (Bilaga 

11). Ett liknande resultat syns det i Tabell 15 (Bilaga 11) när det gäller respondenternas IKT-an-

vändning, nämligen ett gemensamt medelvärde för facebookgruppen är 4,4 respektive för 

emailgruppen är 4,3. Allt detta innebär att frågorna samstämmigt uppfattades av respondenterna i 

båda grupper vilket stärker studiens reliabilitet. Dessutom eftersom det inte förekommer några 
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markanta skillnader mellan mätvärdena, innebär det att studiens mätinstrument, nämligen webb-

enkäten, mäter det som ska mätas, vilket stärker studiens validitet.  

Samtidigt är jag skeptisk till studiens möjlighet till replikerbarhet eftersom såväl enskilda in-

divider som hela samhället konstant befinner sig i en ständigt pågående utvecklingsprocess som i 

olika hög grad förändrar såväl samhället som individer. Därför är samma eller liknande resultat 

omöjligt att åstadkomma om exempelvis några år eftersom det är svårt att mäta något konstant i 

det ständigt föränderliga.  

Förslag till fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att genomföra en liknande studie, fast med ett större antal respondenter. 

Eftersom denna studie enbart omfattar 76 respondenter skulle den kunna fungera som en pilotstu-

die som skulle ligga till grund för en storskalig studie.  
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Bilagor 
Bilaga 1.  Enkät. Digitalisering av matematikundervisningen 
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Bilaga 2 Informationsbrev till rektor 

 

Digitalisering av matematikundervisning 

Hej! 

Jag heter Oksana Guzhva och läser min sista termin på grundlärarprogrammet med inriktning F–

3 på Karlstads universitet. I utbildningen ingår det att göra ett examensarbete på avancerad nivå 

vilket är orsak till att denna studie genomförs.  

Syftet med denna studie är att undersöka hur lågstadielärare fortbildar sig för att kunna 

möta de krav som ställs på dem vad det gäller digitalisering av matematikundervisning. Data ska 

samlas in genom att grundskollärare med behörighet att undervisa i matematik i årskurs 1–3 be-

svarar en kort webbenkät. 

I samband med ovanstående information tillfrågas du som är rektorn på en grundskola som 

är belägen i XXXX län, om samtliga grundskollärare med behörighet att undervisa matematik i 

årskurs 1–3 från din skola kan delta i denna studie. Deras deltagande i studien är helt frivilligt och 

kan när som helst avbrytas utan att något skäl behöver anges. I enkäten anges inga personliga 

uppgifter, exempelvis personnummer, namn, adress, som kan avslöja lärares identitet. Allas ano-

nymitet säkerställs fullkomligt. Vetenskapsrådets forskningsetiska krav kommer att fullföljas i 

denna studie.  

Examensarbetet uppskattas att vara färdigt i början av juni och kommer att publiceras på 

diva-portal.org. 

Ansvariga för studien är studenten Oksana Guzhva och handledaren Maria Fahlgren. Har 

du har några frågor om studien hör gärna av dig. 

 

Student:                                                                         Handledare: 
Oksana Guzhva                                                             Maria Fahlgren 
                       lektor i matematikdidaktik 
XXXXXXX@gmail.com                                               XXXXXX@kau.se 
XXX- XXX XX XX                                                      XXX - XXX XX XX                                                           
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Bilaga 3 Informationsbrev om deltagande i enkätundersökning  

Digitalisering av matematikundervisning 

Hej! 

Jag heter Oksana och läser min sista termin på grundlärarprogrammet med inriktning F–3 på 

Karlstads universitet. I utbildningen ingår det att göra ett examensarbete på avancerad nivå vilket 

är orsak till att denna enkätstudie genomförs.  

Syftet med denna studie är att undersöka hur lågstadielärare fortbildar sig för att kunna 

möta de krav som ställs på dem vad det gäller digitalisering av matematikundervisning.  Studien 

riktar sig till grundskollärare som undervisar matematik i årskurs 1–3. 

Enkäten delas ut till grundskollärare som undervisar matematik i åk 1–3 och tar cirka 5–10 

minuter att besvara. Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan 

att något skäl behöver anges. Detta kommer inte leda till några konsekvenser. Eftersom enkäterna 

är anonyma kommer ingen enskild person att kunna identifieras i studiens resultat. Dessutom 

kommer ingen obehörig att kunna ta del av studiens insamlade data som kommer att förstöras 

när examensarbetet är godkänt. Studiens resultat kommer att muntligt presenteras för andra stu-

denter i form av tabeller och diagram. Examensarbetet beräknas vara färdigt i början av juni och 

kommer publiceras på diva-portal.org. 

Ansvariga för studien är studenten Oksana Guzhva och handledaren Maria Fahlgren. Har 

du har några frågor om studien hör gärna av dig. 

 

Student:                                                                         Handledare: 
Oksana Guzhva                                                             Maria Fahlgren,  
                                                                                      lektor i matematikdidaktik 
XXXXXXX@gmail.com                                               XXXXXX@kau.se 
XXX- XXX XX XX                                                      XXX - XXX XX XX      
                                                    
Samtyckesformulär 

 Jag har tagit del av informationsbrevet, fått tillfälle att ställa frågor och fått dem besvarade.   

 Jag samtycker att delta i studien IKT-verktyg i matematikundervisningen. 

 Jag vill inte delta i studien IKT-verktyg i matematikundervisningen. 

Datum____________                   Namn________________________________________  

Underskrift____________________________________ 
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Bilaga 4 Facebook – grupper 

 

1. IKT: Digital Media 

2. Årskurs F-3 Tips och idéer   

3. Matematik F-3 

4. Matematikundervisning 

5. Inga läromedel – tips och idéer åk F-6 

6. Språkutvecklande arbetssätt i matematik 1–3 

7. IKT-pedagogik och skolutveckling 

8. Sveriges MatematikLärarförening  

9. Verklighetsanknuten matematik 

10. Chromebook i skolan 
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Bilaga 5.  Definiering av förkortningar för lärares kompetensutvecklingssätt 

 

Tabell 16. Definiering av förkortningar för lärares kompetensutvecklingssätt 

Förkort-
ning 

Den formella arenan Den informella arenan 
Det fullständiga namnet Icke-web-

baserad 
Webba-
serad 

Icke-web-
baserad 

Webbase-
rad 

Fk1 *    Ett icke-webbaserat kompetensutvecklings 
sätt på den formella arenan 

Fk2  *   Ett webbaserat kompetensutvecklings sätt 
på den formella arenan 

Ik1   *  Ett icke-webbaserat kompetensutvecklings 
sätt på den informella arenan 

Ik2    * Ett webbaserat kompetensutvecklings sätt 
på den informella arenan 

Fk12 * *   Bägge kompetensutvecklingssätt på den for-
mella arenan 

Ik12   * * Bägge kompetensutvecklingssätt på den in-
formella arenan 

Fk1+Ik1 *  *  
Icke-webbaserade kompetensutvecklings-
sätt på den formella arenan i kombination 
med icke-webbaserade kompetensutveckl-
ingssätt på den informella arenan 

Fk1+Ik2 *   * 
Icke-webbaserade kompetensutvecklings-
sätt på den formella arenan i kombination 
med webbaserade kompetensutvecklingssätt 
på den informella arenan 

Fk2+Ik1  * *  
Webbaserade kompetensutvecklingssätt på 
den formella arenan i kombination med 
icke-webbaserade kompetensutvecklingssätt 
på den informella arenan 

Fk2+Ik2  *  * 
Webbaserade kompetensutvecklingssätt på 
den formella arenan i kombination med 
webbaserade kompetensutvecklingssätt på 
den informella arenan 

Fk1+Ik12 *  * * 
Icke-webbaserade kompentensutvecklings-
sätt på den formella arenan i kombination 
med bägge sätt på den informella arenan 

Fk2+Ik12  * * * 
Webbaserade kompentensutvecklingssätt på 
den formella arenan i kombination med 
bägge sätt på den informella arenan 

Fk12+Ik1 * * *  
Bägge sätt på den formella arenan i kombi-
nation med icke-webbaserade kompetens-
utvecklingsätt på den informella arenan 

Fk12+Ik2 * *  * 
Bägge sätt på den formella arenan i kombi-
nation med webbaserade kompetensutve-
cklingsätt på den informella arenan 

Fk12+Ik12 * * * * Bägge sätt på båda arenor 

Ingen      ingen 
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Bilaga 6. Respondenternas kommentarer angående deras kompetensutveckling 

v Skolans IKTgrupp 

v Jag har precis gått ut lärarutbildningen och känt att jag inte behövt komplettera mina 

kunskaper om IKT i matematikundervisningen. Jag har gått en kurs om programmering 

i matematikundervisningen med anledning av den uppdaterade läroplanen.  

v Mest genom eget intresse och samarbete med kollegor. 

v Kollegor och böcker 

v Det mesta har jag provat mig fram till själv utifrån egna idéer.  

v Vi har ej utbildats specifikt digital matematik 

v Har fått utbildning genom både föreläsning och workshops. 
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Bilaga 7. Att använda IKT i matematikundervisningen  

 

 

Tabell 6. En översikt över sätt att använda IKT   

 Andelpersoner, % Antal personer 

Lektionsgenomgång 92% 70 

Färdighetsträning 83 % 63 

Filmvisning 81% 61 

Programmering 61% 46 

Bedömning 54% 41 

Dynamiska matematikprogram 18% 14 

Annat 12% 9 

Tabell 7.  

Lågstadielärares kommentarer som gäller deras sätt att använda IKT på i matematikundervisningen - Annat  

IKT-arbetssätt Respondenternas kommentarer Antal 

Färdighetsträning 

King of math, Mattematchen, Elevspel, 10monkeys 1 

Nomp, Qnoddarnas värld  2 

Vektor  3 

Programmering Scratch 1 

Lektionsgenomgång Användning av projektorn för uppgiftsgenomgång 1 

Andra IKT-arbetssätt 

Skapande av tecknade serie med räknesagor. 1 

Redovisningar och resonemang av elevlösningar 1 

Skapande av begreppsböcker i geometri på iPad 1 

Tabell 8.  En översikt över de matematikområde som står i kursplanen för matematik (Skolverket, 2017d) 

 Andelpersoner, % Antal personer 

Taluppfattning 97% 74 

Problemlösning 84% 64 

Geometri 83% 63 

Algebra 74% 56 

Sannolikhet och statistik 65% 49 

Samband& Förändring 54% 41 

Annat 5% 4 
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Bilaga 8 Relation mellan respondenternas kompetensutvecklingssätt och deras IKT-an-

vändning i matematikundervisning  

 
* < 2% innehåller de kompetensutvecklingssätt som är minder än  2% , nämligen enbart består av en respon-
dent.  
 

 

 

 

 

Tabell 9.  

En översikt över relationen mellan lågstadielärares kompetensutvecklingssätt (LKUS) och IKT-integrering i matematikunder-

visning (i Tabell 16 i Bilaga 5 definieras alla förkortningar för kompetensutvecklingssätt) 

 

ingen 

Fk1 

Ik2 

Fk12 

Ik12 

Fk1+
Ik1 

Fk1+
Ik2 

Fk12+
Ik2 

Fk1+
Ik12 

Fk2+
Ik12  

Fk12+
Ik12 

<
2* 

Ett genomsnittantal 

sätt som IKT används 

på (1=min och 

6=max)           

2,20 3,50 3,00 3,00 3,83 4,20 3,67 5,50 4,00 4,50 4,57 4,20 

Standardavvikelse 0,84 2,08 0,82 1,41 1,47 1,64 1,53 0,71 1,25 2,12 1,16 1,48 

             

Ett genomsnittantal     

matematikområden 

som IKT används 

inom 

(1=min. och 7=max) 

4,20 4,75 4,25 4,00 4,50 4,00 3,33 6,00 4,40 6,00 5,04 4,60 

Standardavvikelse 2,39 1,50 1,26 0,0 1,87 1,58 1,16 0,0 1,30 0,0 1,26 2,19 

             

Ett genomsnittligt 

medelvärde för IKT-

användning 

3,10 4,13 3,63 3,50 4,17 4,10 3,50 5,75 4,20 5,25 4,80 4,40 

Total standardavvikelse 1,55 1,79 1,04 0,71 1,67 1,61 1,34 0,35 1,28 1,06 1,21 1,84 
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Bilaga 9. Respondenternas IKT-tillgång  

Tabell 10.  

En översikt över lågstadielärares IKT-tillgång i förhållande till deras kompetensutvecklingssätt ( en femgradig 

Likert-skala från 1= dålig till 5 =utmärkt ) 

LKUS Medelvärde Standardavvikelse 

ingen 3,00 0,707 

Fk1 4,00 1,414 

Ik2 3,00 0,816 

Fk12 3,00 0,000 

Ik12 3,50 1,517 

Fk1+Ik1 3,00 1,414 

Fk1+Ik2 4,00 1,000 

Fk12+Ik2 3,50 0,707 

Fk1+Ik12 3,47 0,915 

Fk2+Ik12 3,00 1,414 

Fk12+Ik12 3,91 0,793 

mindre än 2 % 4,00 0,707 

Total 3,58 0,983 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. IKT-tillgång på skolor. 
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Bilaga 10. Lågatadielärares kompetensutvekcling i förhållande till deras självupplevda 

kunskaper inom delområdena TCK,TPK och TPACK  

* < 2% innehåller de kompetensutvecklingssätt som är minder än  2% , nämligen enbart består av en respon-
dent.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 12.  

En översikt över relationen mellan lågstadielärares kompetensutvecklingssätt och deras självuppskattade TCK-, 

TPK- samt TPACK- kunskapsnivå, (en femgradig Likert-skala från 1= otillräckliga kunskaper till 5 =ut-

märkta kunskaper) (I Bilaga N definieras alla förkortningar för kompetensutvecklingssätt) 
 

in
ge

n 

Fk
1 

Ik
2 

Fk
12

 

Ik
12

 

Fk
1+

Ik
1 

Fk
1+

Ik
2 

Fk
12

+
Ik

2 

Fk
1+

Ik
12

 

Fk
2+

Ik
12

 

Fk
12

+
Ik

12
 

<
2 

%
 *

 

TCK 2,87 3,50 3,83 3,83 3,44 3,33 3,44 3,83 3,56 4,83 4,28 3,80 

Std. avvikelse 0,93 1,04 0,19 0,24 1,64 0,24 1,90 0,71 1,25 0,24 0,65 1,31 

TPK 3,07 4,00 4,00 4,33 3,22 3,87 2,78 3,83 3,73 5,00 4,26 3,87 

Std. avvikelse 1,12 1,36 0,47 0,00 1,69 0,51 1,95 0,71 0,98 0,00 0,59 0,56 

TPACK 3,00 4,08 3,67 4,00 3,39 3,87 3,78 3,83 3,76 5,00 4,30 3,80 

Std. avvikelse 1,02 0,56 0,98 0,00 1,67 0,56 1,56 0,71 1,09 0,00 0,75 1,01 

Total (TPACK) 3,00 3,93 3,83 4,10 3,33 3,76 3,31 3,83 3,71 4,97 4,28 3,83 

Std. avvikelse 1.06 1,00 0,56 0,08 1,67 0,43 1,80 0,71 1,12 0,08 0,66 0,96 
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Bilaga 11. Relation mellan facebookgruppen och emailgruppen i förhållande till lågstadi-

elärares kompetensutvecklingssätt (LKUS), delområdena TCK, TPK och 

TPACK samt IKT-användning. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 13. En översikt över relation mellan facebookgruppen och emailgruppen i förhållande till LKUS 

  
in

ge
n 

Fk
1 

Ik
2 

Fk
12

 

Ik
12

 

Fk
1+

Ik
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Fk
1+

Ik
2 

Fk
12

+
Ik

2 

Fk
1+

Ik
12

 

Fk
2+

Ik
12

 

Fk
12

+
Ik

12
 

<
2 

%
 

T
ot

al
 

Facebookgrupp 5,6% 5,6% 5,6% 2,8% 11,1% 5,6% 2,8% 2,8% 19,4% 5,6% 27,8% 5,6% 100% 

Emailgrupp 7,5% 5,0% 5,0% 2,5% 5,0% 7,5% 5,0% 2,5% 20,0%   32,5% 7,5% 100% 

Total 6,6% 5,3% 5,3% 2,6% 7,9% 6,6% 3,9% 2,6% 19,7% 2,6% 30,3% 6,6% 100% 

Tabell 14.   
En översikt över relation mellan facebookgruppen och emailgruppen i förhållande till delområdena TCK, TPK och 
TPACK 
  TCK TPK TPACK Total 

Facebookgrupp Medelvärde 3,65 3,94 3,98 3,86 

Emailgrupp Medelvärde 3,89 3,80 3,84 3,84 

Total Medelvärde 3,78 3,87 3,90 3,85 

Tabell 15.   

En översikt över relation mellan facebookgruppen och emailgruppen i förhålland till deras IKT-användning 

  
Antal sätt som 

IKT används på  

Antal matematik-
områden IKT 
används inom 

Total 

Facebookgrupp Medelvärde 3,89 4,86 4,38 

Emailgrupp Medelvärde 4,08 4,40 4,24 
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