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Sammanfattning 
Tidigare studier har visat att det inte alltid finns ett samband mellan användning av IKT i 
undervisningen och positiva inlärningsresultat. Det är en fråga om hur lärare använder IKT i sin 
undervisning, vilka kompetenser läraren har och vilka tekniska förutsättningar som finns på skolan. 
Syftet med denna studie var att fördjupa kunskapen om hur lärare använder IKT i sin 
matematikundervisning i årskurs 4–6, samt vilka förutsättningar dessa lärare har för att bedriva 
matematikundervisning med IKT. Studien baserades på kvalitativa intervjuer med lärare och 
“utvecklingsledare” samt observationer av lärare. Resultatet bearbetades utifrån TPACK-modellen 
och diskuterades även utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Resultatet visade att lärarna använde sig 
av IKT i matematikundervisningen på olika sätt där en undervisningsmetod som förekom var 
elevarbete i par med datorer, något tidigare forskning lyft fram som framgångsrikt. Studien indikerade 
även att goda tekniska förutsättningar ledde till en ökad IKT-användning bland eleverna. 
 
Nyckelord: Digital kompetens, matematik, sociokulturell teori, TPACK, undervisning  
 
Abstract 
Previous studies have shown there´s not always a connection between the use of ICT in teaching and 
positive learning outcomes. It's a matter of how teachers use ICT in their teaching, the teacher´s 
competence and the technical conditions. The aim of this study was to widen the knowledge about 
how teachers use ICT in their mathematics education in grades 4–6, and what conditions teachers 
have for implement ICT in their education. The study was based on qualitative interviews with 
teachers and “development leaders” and observations of teachers. The result was processed with the 
TPACK framework and also discussed from a sociocultural perspective. The result showed that 
teachers used ICT in various ways, were a teaching method that occured was students working in 
pairs with computers, which previous research have proved to be successful. The study also indicated 
that good technical conditions led to increased ICT use among students. 
 
Keywords: Digital competence, mathematics, sociocultural theory, teaching, TPACK 
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1. Inledning 
Att kunna behärska digital teknik är centralt i dagens samhälle. Teknik genomsyrar stora delar av 

samhället, vilket ställer vissa krav på individens digitala kompetens. Detta är också något som bland 

annat EU tar hänsyn till då de fastslagit att digital kompetens är en av åtta nyckelkompetenser för 

livslångt lärande (GD utbildning och kultur, 2007). Tillkomsten av mer teknik har kommit att ändra 

människans rutiner och praktiska utövande av uppgifter på de flesta arenor i samhället (Koehler & 

Mishra, 2006). Inom skolans värld är begreppet IKT, vilket betyder information- och 

kommunikationsteknik, vanligt förekommande för att beskriva hur digitala verktyg används som ett 

pedagogiskt verktyg i undervisningen (Diaz, 2012; Skolverket, 2017a). Men hur ska människor 

tillgodose sig digital kompetens och vad krävs för att uppnå denna kompetens inom olika arenor t.ex. 

inom skolan?  

 

Inlärning med stöd av teknologi under grundskoletiden kommer att ge individer utökade 

förutsättningar för att fortsätta utvecklas och tillämpa den utvecklade teknologin i samhället 

(Rundgren & Spiteri, 2017). Hashemi och Spante (2016) menar på att den digitala kompetensen ofta 

förknippas med en rad olika tekniska färdigheter som att exempelvis använda mjukvaran och digitala 

verktyg för olika ändamål och i olika sammanhang. Vidare har Skolverket (2017a) tagit fram en 

reviderad version av läroplanen som tydligare betonar vikten av användandet av digitala verktyg i 

undervisningen. Detta kan anses som ett steg i rätt riktning för skolan, men det räcker inte att bara 

använda sig av digitala verktyg i undervisningen om man även vill att det ska ge positiva 

läranderesultat. Det är en fråga om hur man använder de digitala verktygen, eller som Hashemi och 

Spante (2016, s.9) skriver: “Frågan om vi ska använda digital teknik i skolan har ersatts av hur den 

kan brukas för att uppnå mål för lärande”. 

 

Något som vi finner intressant är hur användningen av digitala verktyg, enligt t.ex. Underwood 

(2009), visat på en positiv inverkan på elevers motivation för lärande. Hur kan lärare omvandla den 

positiva inställningen till att ge faktiska läranderesultat i matematik? Studier har visat att det finns 

effektiva och framgångsrika sätt att använda IKT i undervisningen (se t.ex. Hattie, 2009). Detta har 

väckt vårt intresse att undersöka hur lärare i svenska grundskolor använder IKT i 

matematikundervisningen. Ligger deras eventuella användning av IKT i matematikundervisningen i 

linje med vad forskningen anser är framgångsrik? Vi vill även undersöka vilka förutsättningar lärare 

ges för att bedriva en framgångsrik matematikundervisning med stöd av digitala verktyg. Studier har 

visat att många svenska lärare upplever att de skulle behöva mer utbildning i att använda sig av IKT i 

undervisningen (OECD, 2018b). Kan det vara så att en eventuell bristande användning av IKT i 

matematikundervisningen hänger ihop med bristande förutsättningar?  
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om hur lärare använder IKT i sin 

matematikundervisning i årskurs 4–6, samt vilka förutsättningar dessa lärare har för att bedriva 

matematikundervisning med IKT. För att besvara studiens syfte användes följande frågeställningar: 

  

●  På vilka sätt kan matematiklärare på mellanstadiet använda IKT i undervisningen? 

●  På vilka sätt beskrivs lärarnas förutsättningar för att undervisa med IKT? 
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3. Teori 
I detta kapitel kommer studiens två teoretiska ansatser att presenteras. Tidigare forskning har pekat på 

att det är av betydelse hur man bedriver undervisning med IKT för att uppnå lärande. Kunskaper för 

hur en effektiv undervisning med IKT kan bedrivas går att finna i TPACK-modellen. TPACK-

modellen beskriver vilka kompetenser en lärare behöver ha samt hur samspelet mellan dessa 

kompetenser ska fungera. Vidare beskriver den sociokulturella teorin hur lärandet sker i ett socialt 

samspel där IKT kan fungera som ett redskap för lärande. Dessa nämnda aspekter ligger till grund för 

valet av teoretiska ansatser i denna studie. 

 
3.1 TPACK-modellen 

TPACK-modellen (Technology, pedagogy and content knowledge) är en pedagogikfokuserad metod 

med inriktning mot den pedagogiska verksamheten. Metoden har väckt stort intresse under de senaste 

åren -  både inom skolvärlden och inom forskningen (Pareto & Willermark, 2016). Utgångspunkten 

för TPACK-modellen är enligt dess grundare Koehler och Mishra (2009) att undervisningen är 

komplex och att lärare i sin profession behöver utveckla en rad kompetenser för att kunna bedriva en 

undervisning med stöd av tekniska hjälpmedel. I TPACK-modellen betonas vikten av samspelet 

mellan pedagogik, teknik och ämnesinnehåll samt att dessa tre kompetenser kombineras på ett 

meningsfullt sätt i undervisningen (Koehler & Mishra, 2009). Detta illustreras i figuren nedan, där det 

exemplifieras hur dessa olika kompetenser samspelar med varandra. 

  

 

 

  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Bild över TPACK-modellen och hur de olika kompetenserna samspelar. (Koehler & Mishra, 2009). 
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Nedan ges en ingående förklaring av de sju delområden som utgör TPACK-modellen, samtliga 

hämtade från Koehler och Mishra (2006; 2009).  

 
Content Knowledge (CK)  

Med content knowledge (ämneskunskap) menas kunskapen läraren har i det ämne som hen ämnar lära 

ut. Det är betydelsefullt att läraren förstår det innehållsmässiga i det ämne som ska läras ut och om 

läraren saknar denna kunskap kan det skapa missförstånd. Detta kan då leda till att eleverna kan få ta 

del av felaktig information. 

 

Pedagogical knowledge (PK) 

Pedagogical knowledge (pedagogisk kunskap) syftar till lärarens förmåga till att bemästra och förstå 

vilka metoder som gynnar elevernas inlärning. Denna form av kunskap handlar om hur läraren kan 

förstå hur elever lär, planering av arbetet, klassrummets organisation och slutligen lärarens förmåga 

för att bedöma elever. En lärare med goda pedagogiska kunskaper kan förstå hur elever tar till sig 

information och utvecklar sin kompetens. För att lärarna ska inneha denna kunskap menar Koehler 

och Mishra att de ska ha en förståelse för kognitiva-, sociala- och utvecklingsteorier och hur de kan 

tillämpas för eleverna i klassrummet. 

 

Technological knowledge (TK) 

Technological knowledge (teknisk kunskap) handlar om hur väl en person kan bemästra digitala 

verktyg. Koehler och Mishra menar att det är svårt att definiera detta begrepp, då innebörden av vilka 

kompetenser som krävs för TK förändras med tiden. I TPACK-modellen definieras begreppet som att 

läraren kan använda sig av informationsteknologi till den grad att hen kan använda det på ett 

produktivt sätt, såväl i arbetet som i det dagliga livet. Individen behöver ha en förståelse för när 

teknologin med fördel kan hjälpa till att uppnå uppsatta mål och kunna lösa olika uppgifter. Läraren 

behöver även kunna anpassa sig efter den nya teknologin som tillkommer med samhällsutvecklingen. 

 

Pedagogical content knowledge (PCK) 

Pedagogical Content Knowledge (pedagogisk ämneskunskap) innefattar kärnverksamheten i en 

lärares profession. Läraren behöver kunna se länkarna mellan sin undervisning, hur eleverna lär sig, 

läroplanen, utvärdering och bedömning. Utifrån dessa delar behöver läraren pedagogiskt kunna främja 

elevernas lärande genom att välja den bästa undervisningsformen. En grundsten för en effektiv 

undervisning är att läraren kan förstå ett ämnesinnehåll på olika sätt och kunna använda olika 

strategier för att tillgodose eleverna med kunskap om ämnesinnehållet. 
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Technological content knowledge (TCK) 

Technological Content Knowledge (teknisk ämneskunskap) handlar om hur teknik och ämnesinnehåll 

påverkar varandra. Läraren ska veta hur ämnesinnehållet styr eller förändrar tekniken, eller det 

motsatta, hur tekniken styr eller förändrar ämnesinnehållet. Vidare handlar TCK om att läraren ska 

veta vilken teknik som passar bäst till ett specifikt ämne.  

 

Technological pedagogical knowledge (TPK) 

Technological Pedagogical Knowledge (teknisk och pedagogisk kunskap) handlar om hur 

undervisning och lärande kan förändras vid användandet av teknik. Med TPK menas också kunskapen 

om existensen, komponenterna och kapaciteten hos olika tekniker när de tillämpas i 

undervisningssituationer. Samtidigt handlar TPK även om kunskapen om hur undervisningen kan 

förändras med användandet av teknik. Vidare kan det handla om en förståelse för olika verktyg som 

finns till för en specifik uppgift, ha förmågan att välja det lämpligaste verktyget, ha kunskap om 

pedagogiska strategier samt ha förmågan att använda dessa.  

 

Technology, pedagogy and content knowledge (TPACK) 

Koehler och Mishra beskriver TPACK (teknisk, pedagogisk och ämneskunskap) som basen i en 

effektiv undervisning med teknik. TPACK är en framväxande undervisningsform som om den 

används på ett effektivt sätt innehåller de tre komponenterna CK, PK och TK. För att som lärare 

kunna använda sig av TPACK på ett effektivt sätt, behöver läraren pedagogiskt kunna använda teknik 

på ett konstruktivt sätt för att lära ut ämnesinnehåll. Läraren ska också ha kunskap om hur ett visst 

ämnesinnehåll kan vara svårt eller lätt för eleven att lära sig och på vilket sätt teknik kan hjälpa eleven 

att undvika problem samt hur teknik kan hjälpa eleven att antingen utveckla ny kunskap eller stärka 

elevens befintliga kompetenser. Koehler och Mishra framhäver att undervisning med teknik kan vara 

komplicerat. För att effektivt kunna undervisa med teknik krävs det enligt ramverket TPACK att 

ständigt skapa och bibehålla en jämvikt mellan de tre komponenterna CK, PK och TK. 

3.2 Sociokulturell teori 

Alexandersson, Linderoth och Lindö (2000) menar att ur ett sociokulturellt perspektiv är en av 

nycklarna till människans kunskapsbildning språket. Lärande kan sägas handla om att kunna hantera 

och tillgodogöra sig kommunikationer i olika former och som bekräftas av egna erfarenheter. 

Författarna beskriver Vygotskijs syn på lärande som att lärande sker i det sociala och språkliga 

samspelet. För att detta lärande ska ske måste det avsättas tid för aktiviteter som innehåller språkligt 

samspel, sociala kontakter, samarbete samt reflektion.  

 

Termerna redskap eller verktyg är betydande begrepp inom det sociokulturella perspektivet enligt 

Vygotskij (citerad i Säljö, 2014). Med redskap eller verktyg menas antingen de språkliga 
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(intellektuella) eller de fysiska, som vi använder för att förstå och agera i vår omvärld. Vidare tar 

Säljö (2014) upp begreppet artefakt, vilka är de fysiska redskap som fyller vår vardag. Bland 

artefakter ingår bland annat IKT. Säljö menar att lära och utveckling i hög grad handlar om att 

utnyttja de kognitiva resurser som är införlivade i artefakter. Han menar att kunskaper och färdigheter 

kommer från handlingsmönster och insikter som byggts upp tidigare i historien i ett samhälle och som 

vi i sin tur blir delaktiga i med hjälp av interaktion med andra människor. Med hjälp av intellektuella 

och praktiska redskap samt med samspel med andra kan vi människor utnyttja våra begränsade 

förutsättningar med häpnadsväckande resultat. Ett begrepp som används inom sociokulturell teori är 

scaffolding, vilket är ett begrepp som Bruner tillsammans med kollegor presenterade på 1970-talet 

influerade av Vygotskij (Lindberg, 2000; Wood, Bruner & Ross, 1976). Scaffolding kan ses som ett 

stöttat lärande genom socialt samspel. En vuxen kan stödja en elev genom att vara ett stöd som ska 

leda eleven mot ökat ansvarstagande och ökad självständighet. Med denna stöttning kan elever 

utveckla kompetenser i högre utsträckning än om eleven skulle arbeta självständigt.   

 

Jönsson, Lingefjärd och Mehanovic (2010) menar att sociokulturella teorier om lärande har influerat 

dagens matematikdidaktiska forskning. Lärande är förankrat i en social och kulturell värld, i och med 

att agerande och lärande integreras med tillgängliga verktyg. De teknologiska verktygen är aktiva och 

kan på ett konkret sätt påverka vårt tänkande och agerande. Vidare kan även teknologin till viss del 

ersätta verkliga upplevelser med virtuella erfarenheter, vilket är betydande då erfarenheter är viktigt, 

om än simulerad, för att få en djupare förståelse. Författarna menar vidare att ur ett teoretiskt 

perspektiv så är IKT ett viktigt verktyg som kan stärka de kognitiva processerna om de integreras i 

den dagliga verksamheten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

4. Bakgrund 
I detta kapitel följer en forskningsbakgrund om IKT med fokus på lärande och betydelsen av digital 

kompetens. Vidare redogörs även för hur läroplanen tar upp användningen av digitala verktyg. 

4.1 Vad är IKT? 

IKT står för information- och kommunikationsteknik och kan användas istället för 

informationsteknik, IT, eftersom den kommunikativa sidan av datoranvändningen ska betonas 

(Estling Vannestål, 2011). IKT är ett samlat begrepp för att beskriva de digitala verktygens 

användning för databehandling och kommunikation. Begreppet används ofta i skolan då det finns en 

tydlig koppling till hur digitala verktyg används som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen (Diaz, 

2012; Skolverket, 2017b). Vanliga IKT-verktyg är t.ex. datorer och interaktiva skrivtavlor och de kan 

användas på många olika sätt med olika motiv (Lennerstad & Olteanu, 2012). En variant av interaktiv 

skrivtavla som är vanligt förekommande i skolan är Smart board (Johansson & Olsson, 2014). En 

Smart board är en stor datorskärm med touch-funktion som fungerar på liknande sätt som en lärplatta, 

t.ex. en Ipad. En dator kan kopplas till Smart boarden, då kan datorns funktioner nyttjas och via tavlan 

kan barnen se vad som händer samt vara delaktiga. Ett IKT-verktyg som kan användas tillsammans 

med t.ex. en Smart board är en dokumentkamera. Dokumentkameran är ett verktyg som kan nyttjas 

för att visa bilder, objekt och texter direkt på en whiteboardtavla eller en interaktiv tavla 

(PedagogALE, 2018). Det som läggs under dokumentkamerans lins visas på den gemensamma tavlan.  

4.2 Digitalisering av Sveriges skolor 

I Skolverkets rapporter presenteras information om hur digitaliseringen påverkar Sveriges skolor, t.ex. 

angående tillgången till digitala verktyg. Antalet elevdatorer i de svenska skolorna har ökat kraftigt 

och i grund- och särskolan har också surfplattan fått ett genombrott (Skolverket 2013; 2016a). I 

grundskolan hade nästan alla lärare tillgång till en egen dator år 2016, jämfört med 2013 då tre av fyra 

grundskolelärare hade tillgång till en egen dator. Vidare så har även elevernas digitala verktyg ökat i 

antal de senaste åren och år 2016 gick det 1,8 elever per dator eller surfplatta. Drygt en fjärdedel av 

Sveriges grundskoleelever har tillgång till ett eget digitalt verktyg men det är emellertid en ojämn 

fördelning mellan skolor gällande antalet digitala verktyg. Vidare menar även Skolverket (2016a) att 

det är relativt ovanligt att elever i den svenska grundskolan får använda datorer på 

matematiklektionerna. Användandet av IT på lektionerna förekommer däremot i större utsträckning 

inom ämnena svenska och de samhällsorienterande ämnena.  

 
Skolverket överlämnade 2016 ett förslag på en nationell strategi för skolans digitalisering till 

regeringen (Skolverket, 2016b). I denna strategi redovisas en vision för förskola, förskoleklass, 

fritidshem och den obligatoriska skolan med mål om digital kompetens hos elever år 2022. Skolverket 
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skriver i sin strategi att elever och skolor år 2022 ska uppnå följande mål: “alla barn och elever 

utvecklar en adekvat digital kompetens” och “skolväsendet präglas av att digitaliseringens möjligheter 

tas tillvara så att de digitala verktygen och resurserna bidrar till att resultaten förbättras och 

verksamheten effektiviseras” (Skolverket, 2016b, s.4). Skolverket redovisade även utifrån denna 

nationella strategi förändringar i läroplanen, lgr11 (Skolverket, 2017a) för att tydliggöra och anpassa 

undervisningen gentemot målen för en mer digitaliserad skola. I avsnitt 4.3 kommer en redogörelse 

för några av kopplingarna till digitalisering som finns i den reviderade läroplanen från år 2017. 

4.3 Läroplanen 

I den reviderade läroplanen från 2017 lyfts skolans ansvar för att utveckla elevernas digitala 

kompetens fram i större utsträckning än tidigare upplagor. I den reviderade läroplanen står det 

exempelvis att skolan har ansvaret för att varje elev efter genomgången grundskola “kan använda 

såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, 

problemlösning, skapande, kommunikation och lärande” (Skolverket, 2017a, s.13). Arbetet ska även 

av läraren organiseras och genomföras så att eleven “får använda digitala verktyg på ett sätt som 

främjar kunskapsutveckling” (Skolverket, 2017a, s.15). Det ökade fokuset på användningen av 

digitala verktyg framkommer även i kursplanen i matematik för årskurs 4–6 i den reviderade 

läroplanen. I syftet till kursplanen är följande skrivet:  

 
“Vidare ska eleverna genom undervisningen ges 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, 2017a, s. 56). 

 
Även i kommentarmaterialet till läroplanen betonas vikten av det digitala perspektivet i utbildningen 

till följd av vår komplexa verklighet med ökad digitalisering, stort informationsflöde och snabb 

förändringstakt (Skolverket, 2017b). 

4.4 Vikten av digital kompetens 

Digital kompetens är sedan år 2006 en av EU:s åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande (GD 

utbildning och kultur, 2007). EU menar att alla individer behöver dessa kompetenser för exempelvis 

den personlig utvecklingen och för sysselsättning. Den digitala kompetensen förknippas oftast med en 

rad olika tekniska färdigheter som att kunna använda mjukvaran och digitala verktyg för olika 

ändamål och i olika sammanhang (Hashemi & Spante, 2016). 

 

Sedan 1980-talet så har de huvudsakliga motiven för ett införande av datateknik i skolan varit 

inlärning, arbetsliv och demokrati (Jedeskog, 1998). Under senare år har dock ett fjärde motiv växt 

fram, som är det mest dominerande, nämligen den förmodade förändringskraft IT anses ha. Genom 
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den snabba förändringen i samhället där datatekniken tagit en allt större plats, krävs det av skolan att 

de följer med i utvecklingen för att utbilda mer kvalificerad arbetskraft. Även Jönsson, Lingefjärd och 

Mehanovic (2010) betonar vikten av att ha en god kompetens för användning av teknologi i dagens 

samhälle. De har uppfattningen att en människa kan berövas många framtida möjligheter i livet om de 

inte får stöd i att utforska modern teknologi. 

4.5 Effektiv tillämpning av IKT i undervisningen 
Tidigare forskning inom IKT har påvisat att användningen av IKT kan skapa engagemang och 

positiva attityder till lärande och skolan (Hattie, 2009; Passey, 2011; Underwood, 2009). Underwood 

(2009) skriver att detta beror på att användandet av teknologi i undervisningen effektiviserar elevernas 

lärande. Vidare har forskning visat att det inte är frågan om huruvida man använder teknologi eller 

inte som gör skillnad för elevernas lärande, istället handlar det om på vilket sätt teknologin används 

för att stödja undervisning och lärande (Higgins, Xiao & Katsipataki, 2012; Jönsson et.al, 2010). 

Studier visar även på att vinsten av att använda sig av IKT i sin undervisning ger bättre resultat i 

matematik och naturämnena än vid utvecklingen av läs- och skrivkunnighet (Higgins et.al, 2012). 

 

Hattie (2009) menar att sannolikheten till lärande kan öka med användningen av datorer, dock 

behöver det inte finnas ett samband mellan att ha datorer, använda dem och inlärningsresultat. Studier 

har enligt Hattie visat att datorer i skolan används effektivt när: 

 

1. Det finns en mångfald av undervisningsstrategier. 

2. Lärare får utbildning angående datorns användning som verktyg vid undervisning och 

lärande. 

3. Det finns flera möjligheter att lära. T.ex. genom effektivare lärartid och målmedveten övning.  

4. Eleven, inte läraren, har “kontroll” över lärandet. 

5. Kamratlärande optimeras. Användning av datorer i par är mycket mer effektivt än när 

eleverna använder datorer själva eller i större grupper. 

6. Feedback optimeras. 

 

Flertalet studier betonar användandet av IKT i undervisningen ur en sociokulturell kontext (Genlott & 

Grönlund, 2016; Lim, 2007; Tay, Lim, Nair & Lim, 2014). Genlott och Grönlund (2016) framhåller 

exempelvis de sociala lär-aktiviteterna vid användningen av IKT som effektivt och menar dessutom 

att en undervisning utan dessa aktiviteter till och med kan vara skadligt för eleverna. Forskarna tar 

även upp kollaborativt lärande, feedback och formativ bedömning som nyckelfaktorer för lärande. Så 

kallad “digital real-time” formativ feedback tas upp som ett exempel och för detta kan elektroniska 

forum användas. Denna metod kan tillhandahålla en social mening samt ge en ökad inlärning hos 

eleverna. Vidare så rekommenderar Lim (2007) att eleverna ska få möjlighet att arbeta med så kallade 
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high-order thinking aktiviteter vid arbete med IKT. High-order thinking kompetenser är t.ex. kritiskt, 

logiskt och kreativt tänkande och kan användas när individer möter okända problem, oklarheter, 

frågor eller dilemman (Goodson, King & Rohani, 1998). Vid utförandet av aktiviteter kopplade till 

dessa kompetenser så menar Lim (2007) att läraren med fördel kan använda sig av scaffolding-

strategier för att engagera eleverna. Exempel sådana strategier är enligt Lim att hjälpa eleverna att 

ställa frågor, utveckla sitt tänkande samt att leda elevernas uppmärksamhet mot nyckelvariabler i 

arbetet.  

 

Tidigare forskning har även visat att mängden tid med IKT-användning till viss del relateras till 

elevernas utbildningsprestationer inom t.ex. matematikämnet (De Witte & Rogge, 2014). Författarna 

menar vidare att elever som går på skolor som är bättre rustade med IKT, uppvisar i genomsnitt bättre 

resultat. Det är positivt om skolorna har en organisation och en kultur som möjliggör en mer effektiv 

användning av IKT i undervisningen och den dagliga organisationen. Detta belyser även Kang och 

Song (2012) som i sin studie pekar på att det är på skolnivå den största skillnaden i användandet av 

IKT kan göras, inte på elevens nivå. Vid IKT-inlärning hos elever så är det inte elevens förkunskaper 

som är det avgörande för elevens utveckling, utan lärarens sätt att utveckla undervisningen och det 

ledarskap som rektorn visar upp samt det stöd som ges till läraren. Flera kvalitativa studier har även 

påvisat att effekten av IKT användning i hög grad beror på lärarens färdigheter (De Witte & Rogge, 

2014). 

 

En modell som inriktar sig just emot effektiv tillämpning av IKT i undervisningen är TPACK-

modellen. Harris och Hofer (2011) beskriver hur lärare kan använda sig av TPACK-modellen i 

praktiken. Med utgångspunkt i TPACK-modellen så ska lärare vara flexibla och tillmötesgående 

gentemot hela innehållet i läroplanen och olika typer av undervisningsmetoder. För att utveckla en 

god lärmiljö för eleverna så ska lärarna inkludera alla delområden i TPACK-modellen i sina 

lektionsplaneringar (Harris, Hofer, Mark, Blanchard, Grandgenett, Schmidt, Van Olphen, & Young, 

2010). Vidare tar Guerrero (2010) upp vikten av lärarens förmåga att särskilja mellan de olika typer 

av digitala verktyg som är lämpliga för ett specifikt ämnesområde samt hur dessa kan tillämpas i 

undervisningen.  

4.6 PISA och behovet av kompetensutveckling 

PISA står för The Programme for International Student Assessment och är en internationell 

undersökning som testar 15-åringars kompetenser och kunskaper i syfte att utvärdera länders 

utbildningssystem (OECD, 2018a). I PISA-undersökningen år 2015 deltog över en halv miljon elever 

från 72 olika länder. Resultaten från studien visade att länder som gjort stora satsningar på IKT i 

utbildningen inte fått några märkbara förbättringar i elevernas prestationer i läsning, matematik och 

naturvetenskap (OECD, 2015). OECD menar att de stora bidragen som IKT kan göra inom 
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undervisning och lärande inte ännu blivit utnyttjade fullt ut. Ytterligare en aspekt som OECD (2018b) 

tar upp är att det finns en tydlig klyfta mellan elevernas liv utanför skolan och användningen av teknik 

i klassrummet. En minskning av denna klyfta skulle kunna leda till att speciellt pojkar förbättrar sin 

motivation för inlärning. 

 

I en rapport som OECD (2018b) presenterade under år 2015 om den svenska skolan, framkommer det 

att 33,8 % av lärare i den svenska skolan använder sig av en dator i sin undervisning. Detta i 

jämförelse mot de andra medlemsländerna i OECD, där 37,5 % av lärarna uppger att de använder sig 

av en dator i sin undervisning. I rapporten uppger 25,5 % procent av lärarna i Sverige att de skulle 

behöva mer träning och utbildning av sina kunskaper i att använda sig av IKT i undervisningen. Bland 

de övriga deltagande länderna uppgav 18,9 % av lärarna att de behöver ytterligare utbildning om hur 

de ska använda sig av IKT i undervisningen. Lärare i Sverige tenderar alltså enligt OECD:s rapport att 

ha ett större behov av utbildning för användning av IKT i sin undervisning än lärare i övriga 

deltagande OECD-länder. Även Skolverket (2013) uppmärksammar behovet av kompetensutveckling 

inom en rad IT-områden bland lärare i Sverige. Till exempel har cirka tre av tio lärare ett ganska stort 

eller mycket stort behov av kompetensutveckling gällande grundläggande datorkunskap. Lärares IT-

användning i undervisningen begränsas ofta av bristande pedagogiskt IT-stöd. Trots ökade IT-

satsningar i skolan har samtidigt färre grundskolor en IT-plan eller IT-strategi år 2013 jämfört med år 

2008. 
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5. Metod 
I detta kapitel följer en redogörelse av studiens genomförande. I det första avsnittet presenteras de 

undersökningsmetoder som användes i studien, därefter följer en redogörelse över genomförandet av 

datainsamlingen och hur studiens data bearbetades. Vidare diskuterades studiens etiska överväganden 

samt arbetsfördelning och därefter avslutas kapitlet med en metoddiskussion. 

5.1 Urval 
Vid valet av informanter har vi använt oss av ett subjektivt urval vilket innebär att forskaren väljer ut 

personer utifrån deras relevans för ämnet eller teorin som ska undersökas samt deras erfarenhet eller 

priviligierade kunskap av ämnet (Denscombe, 2016). Det ska då anses troligt att dessa personer ska 

kunna ge mest värdefull data. Syftet med att använda detta urval var att öka sannolikheten att få 

informanter som använder sig av IKT i sin matematikundervisning. Vi anser att informanternas 

uppgifter troligtvis kommer att vara mer yrkesrelevant för nuvarande och framtida lärare, än vid t.ex. 

ett bekvämlighetsurval.  

 

Vi kontaktade “utvecklingsledare” inom den för studien aktuella kommunen. Förutom att besvara våra 

intervjufrågor så gav de oss även namn på “IT-pedagoger” som vi skulle kunna kontakta i syfte att 

finna lämpliga informanter till vår studie. “IT-pedagogerna” fick därefter i uppgift av oss att hitta 

lärare som uppfyllde nedanstående kriterier: 

 

● Aktiv lärare i matematik inom årskurs 4–6. 

● Läraren använder regelbundet IKT i sin matematikundervisning. 

 

Totalt gav “IT-pedagogerna” oss namn på nio lärare som de ansåg uppfyllde dessa kriterier. Av dessa 

nio lärare ville fem stycken delta i vår studie. En av informanterna fick vi inte kontakt med via “IT-

pedagogerna” utan efter att ha pratat med en rektor som ansåg att denne lärare uppfyllde våra kriterier.  

Lärarna som deltog i studien hade varit verksamma lärare mellan cirka 5–25 år, vilket framgår i  

tabellen på nästkommande sida. 
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Lärare Ungefärligt 
antal år som 

lärare 

L1 20 

L2  20 

L3 20 

L4 25 

L5 20 

L6 5 

  
Tabell 1. Tabell över deltagande lärare i studien och ungefärligt antal år som verksamma lärare.   

5.2 Undersökningsmetoder 

Vid insamlingen av studiens data användes två undersökningsmetoder: kvalitativ intervju och 

observation. Nedan följer en beskrivning av dessa två metoder.  

5.2.1 Kvalitativ intervju 
Vi har genomfört kvalitativa intervjuer med sex matematiklärare för årskurs 4–6 samt med två 

“utvecklingsledare”. Vi ville med denna metod få en fördjupad kunskap om hur lärarna använder IKT 

i sin matematikundervisning, samt vilka förutsättningar de har för detta. Utöver det ville vi med 

intervjuerna med “utvecklingsledarna” få förståelse för hur den för studien aktuella kommunen arbetar 

med att utveckla digital kompetens samt vilka förutsättningar lärare har för att bedriva undervisning 

med IKT. Syftet med kvalitativa intervjuer ska vara att öka informationsvärdet och skapa en grund för 

djupare och mer fullständiga uppfattningar om det fenomen vi studerar (Holme & Solvang, 1997).  

 

Våra intervjufrågor (se bilaga 1) utgick till stor del utifrån TPACK-modellens sju delområden (PK, 

TK, CK, TCK, PCK, TPK, TPACK). Vi valde i framställandet av intervjufrågorna att till viss del utgå 

ifrån Archambault och Crippens (2009) enkätundersökning, som också grundar sig i TPACK-

modellen. Vi valde att använda de frågor som var mest lämpliga för att besvara våra forskningsfrågor. 

Vidare så skulle det ur ett tidsperspektiv vara svårt att utgå ifrån alla Archambault och Crippens 

enkätfrågor, då kvalitativa intervjufrågor tar längre tid att besvara. Frågorna omformulerades för att 

bli lämpliga för en kvalitativ intervju och vi översatte även dem till svenska samt anpassade dem till 

en svensk kontext. Utöver dessa frågor så skapade vi egna intervjufrågor utifrån TPACK-modellen. 

Vidare skapade vi även bakgrundsfrågor, andra IKT-relaterade frågor samt frågor om lärarnas 
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förutsättningar för att bedriva undervisning med IKT. Vid skapandet av frågor kopplade till lärarnas 

förutsättningar så fokuserade vi på det tidigare studier och teorier lyft fram som aspekter som 

påverkar lärares undervisning med IKT. Frågorna utgick då ifrån lärarnas utbildning inom IKT 

(Hattie, 2009), lärarnas ämneskunskap (Koehler & Mishra, 2009) samt lärarnas tekniska 

förutsättningar (De Witte & Rogge, 2014).   

 

Vi konstruerade även en intervjuguide (se bilaga 2) inför intervjun med “utvecklingsledarna” med 

frågor om hur de arbetade med t.ex. digital utveckling och vilka förutsättningar lärare i den för studien 

aktuella kommunen har att bedriva undervisning med stöd av IKT.  

5.2.2 Observation 
Vi genomförde även observationer av sex matematiklärare för årskurs 4–6 som använder sig av IKT i 

sin matematikundervisning. Syftet med observationerna var att i praktiken se hur lärarna använder 

IKT i klassrummet samt att få en uppfattning om vilka tekniska förutsättningar de har. Att observera 

är ett latinskt uttryck som ursprungligen betyder att iaktta eller att undersöka (Bjørndal, 2005). Att 

använda sig av observationer kan vara lämpligt för att undersöka vad människor faktiskt gör, då det 

nämligen kan vara stor skillnad mot för vad människor säger att de gör (Stukát, 2011). En fördel med 

observationer är att man får kunskap som kommer direkt från sitt sammanhang. Vidare är även 

resultatet från en observationsundersökning ofta konkret och lättbegripligt, vilket gör att det blir ett 

stabilt underlag till fortsatta resonemang och tolkningar. I vår studie använde vi oss av strukturerade 

observationer, vilket Patel och Davidsson (2011) menar är en metod som ska användas då det är 

tydligt vilka beteenden och situationer som ska observeras.  

 

Till vår hjälp i observationerna hade vi ett observationsschema (se bilaga 3) som vi själva konstruerat. 

Patel och Davidsson (2011) menar att vid konstruerandet av ett observationsschema så kategoriseras 

det som ska undersökas. Kategorier som vi skapade var exempelvis ”IKT-verktyg som används av 

undervisande lärare” och “Lärarledd genomgång med IKT”. Vi genomförde därefter en pilotstudie i 

en mellanstadieklass i den, för studien, aktuella kommunen för att testa om vårt observationsschema 

var väl fungerade. Detta menar Patel och Davidsson är att rekommendera för att visa på eventuella 

brister som kan finnas i observationsschemat. Efter genomförd pilotstudie så reviderade och 

färdigställde vi det slutgiltiga observationsschemat utifrån den information vi inhämtat. 

5.3 Genomförande 

När våra informanter visat intresse för att delta i studien så skickade vi ut missivbrev till dem via mejl 

med mer information (se bilaga 3 & 4). I missivbreven formulerades bland annat syftet med studien 

och dess undersökningsmetoder. Vidare beskrevs att deras deltagande skulle förbli anonymt, att 

deltagandet var frivilligt, att de när som helst fick avbryta sin medverkan och hur vi skulle förhålla oss 
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till vår insamlade data. Vi uppmanade informanterna att skriftligt svara att de tagit del av 

informationen.  

 

Innan observationerna genomfördes så uppmanade vi lärarna att informera elevernas föräldrar om att 

vi skulle vara med och observera läraren i klassrummet. Observationerna genomfördes före 

intervjuerna med lärarna så att vi på så sätt kunna använda oss av händelser på lektionen i vår 

efterföljande intervju. Varje lärare observerades vid ett tillfälle och empirin registrerades med hjälp av 

det framtagna observationsschemat (se bilaga 3). Vid varje observation deltog vi båda och vi 

placerade oss på två olika ställen i klassrummet för att få en bättre överblick över lektionen. I nära 

anslutning till den observerade lektionen gick vi igenom våra observationsscheman för att reda ut 

eventuella oklarheter som t.ex. förkortningar eller otydliga anteckningar. Detta resulterade sedan i ett 

gemensamt observationsschema per observerad lektion och lärare. 

 

Intervjuerna med lärarna och “utvecklingsledarna” spelades in med hjälp av ljudupptagning från två 

mobiltelefoner. Även under intervjuerna deltog vi båda vid alla intervjutillfällen. Vid 

intervjutillfällena utgick vi från våra intervjuguider och vi ställde frågorna i kronologisk ordning, men 

med möjlighet till följdfrågor beroende på informanternas svar. Lärarna intervjuades var för sig vid 

olika tillfällen, medans båda “utvecklingsledarna” intervjuades vid ett och samma tillfälle. 

5.4 Databearbetning och analys 
Alla genomförda inspelade intervjuer transkriberades efteråt och allt intervjumaterial transkriberades 

oavsett informationens värde. Vi transkriberade intervjuerna ordagrant, därmed även t.ex. 

upprepningar för att inte att riskera att relevant information utelämnades. Vi skrev även ut pauser i 

informanternas svar, men valde att utelämna emotionella uttryck som suckar samt utfyllnadsord som 

t.ex. eh och öh. 

 

Den insamlade data från intervjuerna bearbetades med en kvalitativ analys. En kvalitativ dataanalys är 

en klassificering och tolkning av visuellt eller språkligt material (Flick, 2014). Med en kvalitativ 

analys ska data omvandlas till undersökningsresultat (Patton, 2002). Det handlar om att skapa 

förståelse för stora mängder data genom att förminska mängden rådata, sålla bort det triviala, 

identifiera betydelsefulla mönster och skapa strukturer för att förmedla det centrala i den insamlade 

informationen. Kvalitativ analys var av betydelse för vår studie då vi samlat in en större mängd data, 

varav allt inte var relevant gentemot studiens syfte och forskningsfrågor. Kvale (1997) beskriver fem 

huvudmetoder för en kvalitativ analys: koncentrering, kategorisering, berättelse, tolkning och Ad hoc. 

I denna studie använde vi oss av Ad hoc då vi kombinerade analysmetoderna kategorisering och 

berättelse. Kvale beskriver Ad hoc som en kombination av analysmetoder för att frambringa mening i 

materialet. 
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Analysen började med att vi läste igenom en transkribering av en lärarintervju. Utifrån denna 

transkribering skapade vi båda kategorier till de två forskningsfrågorna. Därefter jämförde vi våra 

kategorier och kunde sedan gemensamt ta fram ett antal kategorier som vi bedömde som relevanta för 

vardera forskningsfråga. Dessa kategorier framkommer i tabellen nedan: 

Forskningsfråga 1 Forskningsfråga 2 

Undervisningsmetoder med IKT i 

matematikundervisningen 

Utbildning 

Elevernas förkunskaper och kunskapskrav genom 

IKT 

Lärarnas ämneskunskap 

IKT som motivation för eleverna Tekniska förutsättningar 

Lärares hantering av digitala verktyg Förutsättningarnas påverkan för lärares användning 

av IKT 

Programvaror  

Tabell 2. Tabell över kategorierna som användes vid den kvalitativa analysen i studien. 

   
Nästa steg blev att gå igenom transkriberingarna och kopiera information från dem till lämplig 

kategori i ett nytt dokument. Villkoret för att informationen skulle kunna kopieras in i dokumentet var 

att informanternas svar kunde kopplas till någon av kategorierna. Som exempel så placerades all 

information som handlade om motivation under kategorin “IKT som motivation för eleverna”. 

Därefter sammanfattade vi informanternas svar dock utan att innebörden ändrades. Sedan skapades 

ytterligare ett dokument där sammanfattningen av alla informanternas svar infogades under lämplig 

kategori. För att skilja informanterna åt gav vi dem ett individuellt nummer samt en färgmarkering. I 

bilden nedan visas ett exempel på hur sammanfattningen av informanternas svar sammanfogats under 

en kategori. 

 

 

 
Bild 1. Utdrag från sammanfattningen av informanternas svar från kategorin ”Undervisningsmetoder med IKT 
i matematikundervisningen”. 
 
Utifrån detta sammanfattande dokument skapade vi en “berättelse” utifrån alla informanternas svar. 

Under arbetet med att skapa en berättelse så togs kategorin ”Programvaror” bort och alla 

programvaror och hemsidor som lärarna beskrev infogades istället med tillhörande beskrivning i en 

bilaga (se bilaga 6). Den berättande texten kompletterades därefter med några händelser som vi hade 

observerat från matematiklektionerna. Detta var observationer som kunde styrka eller komplettera de 

uppgifter vi fått av lärarna via intervjuer.  
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Studiens resultat bearbetades därefter utifrån TPACK-modellen och tre rubriker skapades utifrån 

kompetenserna i modellen (CK, PK, TK). Som tidigare nämnts så var anledningen till att resultatet 

bearbetades med TPACK-modellen att Koehler och Mishra (2009) menar att lärare behöver 

kombinera olika kompetenser för att på ett effektivt sätt bedriva undervisning med tekniska 

hjälpmedel. Under varje rubrik presenterade vi resultatet av intervjuerna och observationerna samt hur 

det kan kopplas till de olika kompetenserna. 

5.5 Etiska överväganden 
I studien följde vi Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer. Vi tog då hänsyn till 

informationskravet genom att informanterna fick ta del av studiens syfte och vad deras roll i 

undersökningen var. Vidare var vi tydliga med att deltagandet i studien var frivilligt och att de när 

som helst hade rätt att avbryta sin medverkan. Hänsyn togs också till samtyckeskravet då 

informanterna uppmanades att skriftligt ge sitt samtycke till deltagandet i studien. All data vi samlade 

in behandlade vi konfidentiellt, därmed uppfyllde vi konfidentialitetskravet. Vi var även noggranna 

med att uppgifter om enskilda personer enbart användes för denna studie, därmed uppfyllde vi 

nyttjandekravet. Vidare så förblev informanterna, skolorna och den för studien aktuella kommunen 

anonyma i studien. Denna information delgav vi informanterna skriftligt, via ett missivbrev. 

5.6 Arbetsfördelning 

Under arbetet med studien så har vi genomgående arbetat tillsammans. Därmed har vi båda deltagit i 

arbetet med alla delar i uppsatsen. Vi har dock vid vissa tillfällen arbetat med olika delar i uppsatsen, 

men det enskilda arbetet har då alltid följts upp av gemensamt arbete. Genom det arbetssättet har vi 

haft möjligheten att kontinuerligt reflektera och diskutera med varandra under studiens genomförande, 

vilket vi anser varit positivt. Då vi alltid respekterat varandras tankar och åsikter så har 

arbetsprocessen präglats av en god arbetsmiljö och ett gott samarbete.  

5.7 Metoddiskussion  

För att besvara våra två forskningsfrågor använde vi alltså två metoder: kvalitativa intervjuer samt 

observationer. Detta gjorde vi för att både få en djupare förståelse för hur lärarna använder IKT i 

matematikundervisningen med även för att studera vilka förutsättningar de har. Observationernas 

syfte var att få se hur lärarna använder sig av IKT i praktiken. Vi anser att kombinationen av de två 

metoderna fungerade väl. Observationerna fick delvis fungera som en grund för intervjuerna fastän vi 

hade en intervjuguide genom att t.ex. lärarna ofta refererade till lektionen som vi observerat. Vidare så 

kunde vi genom observationerna i många fall bekräfta den information som lärarna gav oss muntligt. 

Denscombe (2016) menar att en metodkombination möjliggör att resultatet från en metod går jämföra 

med resultatet från en annan metod. Denscombe menar vidare att om resultaten då mer eller mindre 
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överensstämmer, så kan forskaren känna sig mer övertygad om resultatets tillförlitlighet. Vi 

intervjuade ju även “utvecklingsledare” vilket huvudsakligen syftade till att besvara vår andra 

frågeställning om lärares förutsättningar för att använda IKT i matematikundervisningen. Förutom att 

besvara forskningsfrågan så blev även intervjun ett led i vår urvalsprocess, då de gav oss tips på 

personer att kontakta.  

 

Vi använde oss i vår studie av ett subjektivt urval då vi valde informanter som vi trodde skulle ge oss 

värdefull information. Valet av detta urval är vi nöjda med då våra informanter överlag använde IKT i 

sin matematikundervisning i stor utsträckning. Däremot medförde detta urval vissa komplikationer då 

vi var tvungna att välja informanter utifrån de namn vi fick från “IT-pedagoger” och rektorer. Att gå 

ett extra led i valet av informanter gjorde att det gick mer tid än vad det förmodligen hade gjort vid 

t.ex. ett bekvämlighetsurval. Vi fick även indikationer under urvalsprocessen på att regelbunden 

användning av IKT i matematikundervisningen på mellanstadiet inte var så vanligt förekommande 

som vi hade hoppats, vilket försvårade sökandet efter lärare till studien. 

 

Under samtliga intervjuer och observationer med informanterna deltog vi båda. Att vi var två som 

observerade samma lärare medförde att vi fick bättre översikt över vad som hände på lektionen. En 

fördel med att genomföra intervjuerna tillsammans var att vi i intervjusituationen kunde hjälpa 

varandra att t.ex. ställa relevanta följdfrågor. Att vara två gav oss också en möjlighet att utvärdera 

varje intervju och observation och ställa frågor som “vad hade vi kunnat göra annorlunda?”. Detta 

bidrog till att vi ständigt utvecklade vår förmåga att intervjua. Trost (2010) menar att en fördel med att 

vara två intervjuare är att man kan agera som stöd till varandra om man är samspelta. Dock menar 

Trost att den intervjuade kan känna sig i underläge i en situation med två intervjuare. Dessa tankar 

som Trost tar upp är inte något som vi hade reflekterat över innan vi genomförde intervjuerna. I 

efterhand hade det dock varit lämpligt att vi innan genomförandet av intervjuerna funderat över detta 

och därefter gjort ett aktivt val om vad som blir lämpligast för denna studie. Vidare hade vi också 

kunnat fråga informanterna om hur de kände inför att bli intervjuade av två personer. Emellertid bör 

tilläggas att vi inte upplevde att detta var ett problem för studiens informanter, men att vi självklart 

inte med säkerhet kan veta hur de upplevde intervjusituationerna.  

5.7.1 Reliabilitet och validitet 
Två viktiga begrepp för en undersöknings kvalitet är reliabilitet och validitet. Med reliabilitet menas 

mätnoggrannhet eller tillförlitlighet och kan ses som kvaliteten på studiens mätinstrument (Stukát, 

2011). Med validitet menas huruvida man mäter det som man vill mäta. Vi anser att vårt val att både 

genomföra kvalitativa intervjuer och observationer med våra informanter stärker studiens reliabilitet, 

då vi därmed inte enbart förlitade oss på vad informanterna själva uppgav utan även fick se dem 

genomföra en lektion. Även vårt val av att i studien använda oss av intervjuguide (se bilaga 1 & 2) 
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och observationsschema (se bilaga 3) anser vi kan öka studiens reliabilitet då det ökar andras 

möjlighet till att upprepa studien. Stukat (2011) beskriver det som att forskaren ska vara utbytbar och 

att om metoderna upprepas av andra personer så ska de kunna komma fram till samma resultat. 

 

Gällande studiens validitet anser vi att den ökade tack vare att vi genomförde intervjuer med flera 

informanter som vi alla bedömde vara kvalificerade för att besvara våra forskningsfrågor. Vidare 

anser vi också att vårt val att både intervjua lärare och personer på utvecklingsnivå ökar 

trovärdigheten i studien då vi fick svar från olika nivåer inom skolans organisation. Vi hade dock 

kunnat genomföra fler än en observation av varje lärare för att få en klarare bild över hur de använder 

IKT i sin profession. En lektion var ur forskningssynpunkt, om än givande, i minsta laget. 

5.7.2 TPACK-diskussion 
Det bör nämnas att i bearbetningen av studiens resultat utifrån TPACK-modellen var det svårt att 

koppla lärares pedagogiska metoder enbart till PK eftersom själva syftet med studien är att undersöka 

hur lärare använder sig av IKT. Därmed presenterade vi enbart pedagogiska metoder med inslag av 

IKT. Till följd av det kan i princip allt som kopplas till lärarens pedagogiska kompetens även omfatta 

lärarens tekniska kompetens. Av den anledningen kategoriseras inte något enbart till lärares PK och 

därmed finns det alltid ett samspel mellan PK och TK i vår studie.  

 

En svårighet som vi upplevt vid operationaliseringen av TPACK-modellen i vår bearbetning var 

komplexiteten att koppla ihop enskilda kategorier eller företeelser till en specifik kompetens i 

modellen. Vår uppfattning är att de flesta händelser under en lektion, i en lärsituation, i större eller 

mindre omfattning går att koppla ihop med samtliga tre kompetenserna i TPACK-modellen. Vi 

upplever att problemet blev att därifrån bryta ner ett specifikt skeende och länka ihop detta med 

separata kompetenser. Kritik mot TPACK-modellens otydlighet har även framförts i tidigare 

forskning. Angeli och Valanides (2009) menar exempelvis att gränserna mellan de olika 

kompetenserna kan vara otydliga, vilket kan medföra att det blir svårt att noggrant kategorisera in 

kunskap. Å andra sidan anser vi att det inte nödvändigtvis är en nackdel att inte se på skeenden utifrån 

separata kompetenser då Koehler och Mishra (2009) betonar just samspelet mellan ämnesinnehåll, 

pedagogik och teknik. Därmed anser vi att med stöd av TPACK-modellen så har det blivit tydligt hur 

samspelet kan se ut mellan lärarnas olika kompetenser. 
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6. Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet av studiens två forskningsfrågor. Resultatet för de två 

forskningsfrågorna kommer att presenteras utifrån kategorier kopplade till forskningsfrågorna.  

6.1 På vilka sätt kan matematiklärare på mellanstadiet använda IKT i 
undervisningen?  
I detta avsnitt presenteras resultatet för forskningsfråga 1 utifrån fyra kategorier. Inledningsvis följer 

en redogörelse över de undervisningsmetoder med IKT som lärarna i studien använder. Därefter 

redovisas två kategorier där fokus ligger specifikt på hur lärarna använder IKT för att ta reda på 

elevernas kunskaper samt hur de använder IKT för att motivera eleverna. Avslutningsvis presenteras 

hur lärarna hanterar digitala verktyg i sin undervisning. Informanternas synpunkter delges av studiens 

lärare samt “utvecklingsledare”. När en ny programvara eller spel nämns för första gången så finns en 

hänvisning till bilaga 6 där det finns en kort förklaring av dem.  

6.1.1 Undervisningsmetoder med IKT i matematikundervisningen 
Flera lärare lyfter fram möjligheten att individanpassa undervisningen i matematik med stöd av IKT. 

Däremot så använder lärarna olika metoder och program för detta. Två lärare uppger att de använder 

sig av Google Classroom (se bilaga 6) för att individanpassa undervisningen. Detta kan ske genom att 

läraren skapar uppgifter med olika nivåer för att eleverna ska kunna få mer utmaning. 

 
“Det är ju inte så att det är ett massutskick alltid till alla, utan du kan ju, i det här har du ju att de här sju 

ni gör grunden, ni åtta ser jag ni har haft alla rätt hittills ni behöver en utmaning, då får ni den här 

uppgiften. Det kan man göra lätt via Google Classroom.” (Lärare 3). 

 

Det är även två lärare som använder sig av Nomp (se bilaga 6) för individanpassning. De uppger att 

man kan nivågruppera eleverna samt individanpassa elevernas läxor i programmet. Vidare är det en 

lärare som använder sig av Prodigy game (se bilaga 6) för att individanpassa undervisningen, genom 

att t.ex. anpassa svårighetsgraden på uppgifterna för eleverna. Även en av “utvecklingsledarna” tar 

upp hur individanpassning kan ske med IKT. “Utvecklingsledaren” pekar på hur digitala läromedel 

kan leda till att eleverna kan arbeta på sin egen nivå och hela tiden få lämpligt utmanande uppgifter.  

 

Nomp är ett av de vanligaste programmen som lärarna uppger att de använder i 

matematikundervisningen. En av lärarna beskriver Nomp som det bästa programmet att använda för 

att eleverna ska befästa sina kunskaper. Läraren beskriver en arbetsgång med Nomp som att hen först 

har en genomgång, sedan får eleverna arbeta med uppgifter med penna och papper och slutligen får de 

göra liknande uppgifter på Nomp för att befästa sina kunskaper. Läraren menar även att Nomp är det 

bästa programmet om eleverna ska arbeta enskilt, men att eleverna även kan arbeta i par för att t.ex. 
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kunna diskutera. Två lärare beskriver hur de använder Nomp som program för elevernas 

matematikläxor. En av lärarna beskriver det som “extremt praktiskt” att låta eleverna via internet göra 

läxorna i Nomp. Den andre läraren använder Nomp, förutom som läx-program, även för andra 

utmaningar till eleverna. För dessa utmaningar har läraren ett belöningssystem där eleverna t.ex. får se 

filmer efter att de uppnått en viss nivå. 

 
“Då blir de som eggade till det och det blir ganska effektivt när de ska slå upp ja ni kan fortsätta vart ni 

var på Nomp senast så tjopp så är de inne i Nomp.” (Lärare 2). 

 

En annan lärare tar upp användandet av digitala matematikläxor, om än inte i just Nomp. Läraren 

skapar en länksida med filmer från Youtube (se bilaga 6), med avsikten att elever och föräldrar 

eventuellt kan titta på filmerna tillsammans. Vidare beskriver en annan lärare hur hen låter eleverna se 

på film hemma. Detta gör läraren genom att lägga upp filmer med tillhörande frågor i programmet 

Edpuzzle (se bilaga 6). 

 

Fem av sex lärare uppger att de arbetar med Google-programvaror. De programvaror som av lärarna 

nämns är Google Drive (se bilaga 6), Google Classroom och Google formulär (se bilaga 6). Flera av 

lärarna som använder sig av Google Drive och Google Classroom nyttjar det för att lägga ut uppgifter 

till eleverna. En lärare menar att en fördel med att arbeta med Google Classroom är att man som lärare 

ser när eleverna lämnar in sina uppgifter och att man lätt kan se om någon elev inte lämnat in och kan 

då påminna eleven. Detta är en skillnad gentemot när uppgifter lämnas in i pappersform då de lätt kan 

försvinna när de lämnas in eller när läraren ska rätta. En lärare använder sig av Google formulär för 

att göra grundtester, diagnoser och prov till eleverna i matematik. Detta till följd av att Google Drive, 

enligt läraren, har blivit ”normalprocessen” att arbeta med i undervisningen.  

 

Många lärare använder sig av quiz-program i sin matematikundervisning. Det vanligaste quiz-

programmet som framkommit i vår undersökning är Kahoot (se bilaga 6). Det är vanligt att Kahoot 

används av lärarna i slutet av lektionen eller i slutet av ett arbetsområde. En lärare uppger att om 

eleverna får spela Kahoot så kommer de tycka att lektionen var rolig och kommer då längta till nästa 

lektion. Läraren kan då köra samma frågor i Kahoot vid ett annat tillfälle och kan därmed se hur 

eleverna har utvecklats. En annan lärare menar att det är bra att använda Kahoot i slutet av ett 

arbetsområde för att eleverna ska få repetera. Eleverna får då skriva frågorna till quizet själva, fundera 

om det är en bra fråga och vilka svarsalternativ som är lämpliga till frågan. Vidare har vi även 

uppmärksammat att två lärare använder sig av det digitala frågesportsprogrammet Quizlet (se bilaga 

6). En lärare uppger att hen med Quizlet kan skapa eget undervisningsmaterial genom att göra egna 

frågor i programmet. Läraren anser också att om man gör frågesports-liknande uppgifter så är det lätt 
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att anpassa dem så att det passar till olika arbetsområden i matematik. 

 
“Quiz är lätt att anpassa. Alltså när man gör nån form av frågesports-liknande uppgifter, för då kan jag 

skriva frågorna utifrån, jag vet att det här programmet är dom vana vid, det här är jag van vid, jag kan 

ändra om frågeställningarna så det passar det här området, så då gör man det så.” (Lärare 5) 

 

Vi observerade två lärare som använde Kahoot på sina matematiklektioner. I ena fallet fick eleverna 

välja om de skulle arbeta enskilt eller i par. I det andra fallet så skulle eleverna arbeta i par. Eleverna 

skulle då i par svara på frågor (i det här fallet om median och medelvärde) som stod på Smart 

Boarden. Till sin hjälp fick dem fyra svarsalternativ och en kortare stunds betänketid för att sedan 

svara på deras dator. Direkt feedback gavs genom att rätt svar visades i spelet, vilket även läraren 

upprepade. Eleverna kunde via en poäng-sammanställning efter varje fråga se hur många poäng de 

hade samt vilken plats de låg på i relation till de övriga eleverna. Efter att ha spelat Kahoot i två 

omgångar så övergick läraren till spelet Quizlet. Via programmet delade läraren in eleverna i lag som 

hette t.ex. frogs och koalas. Därefter uppmanades eleverna att hjälpas åt att svara på frågor. Hur det 

gick för grupperna kunde följas direkt på Smart Boarden.  

 

För att presentera ett ämnesinnehåll eller vid genomgångar på matematiklektionerna så använder sig 

alla lärare i någon utsträckning av Smart Board eller projektor. Många lärare använder sig av Smart 

Notebook (se bilaga 6) vid användningen av Smart Board när de presenterar ett ämnesinnehåll. Lärare 

2 beskriver Smart Notebooks betydelse i undervisningen: “Notebook tycker jag är en sån där: kör man 

inte den så måste man hitta nånting som ersätter den.” 

 

Samtliga lärare använder sig på något sätt av visuellt stöd för att presentera ett ämnesinnehåll. En 

vanlig metod som många lärare använder för detta är att visa filmer. En av lärarna beskriver hur hen 

kan visa en genomgång på Youtube för att eleverna ska få lyssna på någon annan person och därmed 

få en annan infallsvinkel än den undervisande lärarens. En annan lärare menar att film kan vara en 

ingångsport till att förutom att prata om matematik, även prata engelska. Andra exempel på metoder 

för att presentera ett ämnesinnehåll på ett alternativt sätt är enligt lärarna, att visa bilder och göra 

PowerPoint (se bilaga 6). Lärare 3 beskriver fördelen med bilder: “jamen en bild kan ju, fängsla 

många på olika sätt.”. En lärare använder sig av Inprint som är en programvara för att med hjälp av 

bildstöd förmedla vad som ska göras under en lektion. Detta menar läraren att vissa elever är i stort 

behov av. 

 

Flera lärare använder sig av dokumentkamera i sin matematikundervisning för att visa elevernas 

uppgifter och lösningar inför klassen. En lärare beskriver dokumentkameran som det största lyftet 

under de senaste åren. En annan lärare upplever att dokumentkameran är tidsbesparande då man 
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slipper spilla tid på att eleverna ska rita upp sina svar. Man kan även snabbt få en överblick samt en 

diskussion i klassrummet. Vid ett observationstillfälle fick vi uppleva hur en lärare kan använda sin 

dokumentkamera. I det fallet så skulle eleverna lösa matematiska problem på en mini-whiteboard. 

Läraren gav feedback till eleverna både individuellt samt inför helklass. Läraren gav då exempel på 

hur eleverna kan tänka för att lösa uppgifterna. Därefter bad läraren en av eleverna i klassen att 

komma fram och visa sin lösning. Läraren fokuserade dokumentkameran på elevens mini-whiteboard 

så att elevens svar visades upp på klassrummets whiteboard via en projektor. Sedan uppmanade 

läraren de övriga eleverna att ge feedback om elevens lösning genom “two stars and a wish”. Detta 

innebär att man säger två positiva saker och en sak som skulle kunna förbättras. Detta gjordes några 

gånger under lektionen med olika problem och lösningar från eleverna. 

 

En lärare använder sig genomgående av ett digitalt läromedel i sin matematikundervisning och har 

därmed en matematikundervisning fri från böcker. Läraren anser att detta till viss del har underlättat 

arbetet som lärare vid t.ex. rättning och läraren får då mer tid över till andra saker som att hitta nya 

uppgifter. Vid användandet av det digitala läromedlet så kollar läraren av innehållet mot kursplanen 

och väljer därefter ut vad som ska användas till undervisningen. Läraren uppger att varje kapitel i 

läromedlet är uppdelat i både enskilda uppgifter och paruppgifter samt att de har gemensamma 

genomgångar. 

 

Lärarna varierar undervisningsmetoder med IKT i matematikundervisningen i olika utsträckning. Två 

lärare menar att det är bra att variera sina undervisningsmetoder vid användandet av IKT i 

matematiken. En av dessa lärare menar att för att försöka skapa en digital miljö för eleverna så är det 

centralt att våga använda olika programvaror. Vidare beskriver en av “utvecklingsledarna” att en god 

digital lärare måste våga testa nya saker.  

 
“Att vara en god digital lärare är just det dära att våga testa, att våga vara nyfiken, att inte blunda och 
backa. Man behöver inte vara en expert men man behöver våga lite mer.” (“Utvecklingsledare” 2) 
 

Några lärare menar att man ska variera metoder och program i liten utsträckning i undervisningen.  En 

av lärarna beskriver att man ska använda ett fåtal program som eleverna känner sig säkra på då det 

skapar trygghet, vilket enligt läraren är viktigt för många elever. En annan av dessa lärare menar att 

det krävs stabilitet och förutsägbarhet, framförallt för de svagaste eleverna. Läraren menar att de 

varierande undervisningsmetoderna bör bli ett återkommande inslag för att det tillslut ska fungera.  

En annan lärare väljer undervisningsmetoder utefter hur lång lektionen är, ju längre lektion, ju mer 

IKT. Denne lärares undervisningsmetoder styrs i ganska hög grad av eleverna. När motståndet från 

eleverna blir för stort måste läraren byta metod. Läraren kan finna nya undervisningsmetoder på egen 

hand eller via det kollegiala samarbetet med sina kollegor där läraren beskriver hur de kan berätta hur 

de jobbar och ge varandra feedback. 
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6.1.2 Elevernas förkunskaper och kunskapskrav genom IKT 
Flera lärare uppger att de använder sig av IKT för att ta reda på elevernas förkunskaper i matematik 

inför ett arbetsområde. En av lärarna uppger att hen i större utsträckning har börjat använda av IKT 

för att ta reda på elevernas förkunskaper.  

 
“Börjar bli bättre på det. Det är också en del av min egna utvecklingsplan. Alltså att man vill ju jobba 

mer för att se progression, istället för bara resultat.” (Lärare 5) 

 

Fyra lärare uppger att de använder sig av IKT för att ta reda på elevernas förkunskaper. Två av lärarna 

använder sig då av quiz-program för detta ändamål. En lärare använder sig av Google formulär för att 

undersöka elevernas förkunskaper och gör då grundtester i matematik. Vidare använder en lärare 

programmet Smart Lab (se bilaga 6) där läraren kan ställa frågor till eleverna i ett interaktivt rum. När 

eleverna svarar på frågorna dyker deras svar upp på lärarens dator och då kan läraren se vilka 

kunskaper eleverna har inom det arbetsområde i matematik som de ska börja arbeta med. 

 

Fem av sex lärare menar att det inte finns något kunskapskrav eller arbetsområde som inte går att 

kombinera med IKT. Däremot menar några av lärarna att det finns områden där det blir svårare att 

använda sig av IKT.  

“Jag kan tänka mig att det kanske inte är effektivare, att kanske mer komplicerat att göra men jag kan 

inte tänka att det inte går. Och det handlar återigen om vilka förutsättningar man har tänker jag.” 

(Lärare 6) 

Två av lärarna menar att det är svårt att kombinera IKT med arbete med skriftliga uträkningar och 

algoritmer. En av lärarna framhåller att det inte finns något program för att göra uträkningar i. Båda 

lärarna låter eleverna istället använda sig av papper och penna. 

För att eleverna ska nå målen så lyfter en av lärarna fram vikten av att använda datorer vid repetition. 

Läraren beskriver hur det blir lättare att rätta, eleverna får svar direkt och får bekräftelse om de gjort 

rätt eller fel. En annan av lärarna framhåller mängdträning för att eleverna ska uppnå målen i 

kursplanen i matematik. Denna mängdträning kan t.ex. ske med en klasskompis. Även en av de andra 

lärarna betonar vikten av samspel mellan elever genom samtal. Denna lärare menar att om en elev 

sitter ensam med t.ex. en dator, och bara arbetar självständigt, så är det ett “ganska värdelöst verktyg”. 

Läraren menar att detta leder till att eleverna inte får någon bättre kunskapsförmåga som leder till 

nästa “tankedel”.  

En lärare är övertygad om att alla områden och kunskapskrav i matematik går att kombinera med IKT. 

Det som enligt läraren krävs är att man ibland får “knorra till det” lite och hitta saker som passar. En 
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annan lärare beskriver detta som att du behöver vara en aktiv pedagog och veta hur du ska använda de 

digitala verktygen. Då menar läraren att “då finns det ingen hejd, då är det bara att köra”! 

6.1.3 IKT som motivation för eleverna 
Samtliga lärare uppger på olika sätt hur eleverna reagerar positivt vid användandet av IKT på 

matematiklektionerna. Lärarna menar att lektionerna kan bli roligare, eleverna blir mer engagerade 

och motiverade. Många av lärarna uppger att de inte själva behöver motivera eleverna att använda 

IKT inom matematik. Användningen av digitala verktyg kan enligt en av lärarna vara 

självmotiverande för eleverna och det är sällan som eleverna behöver engageras av läraren. Quiz-

program och andra spel är exempel på moment som flera lärare anser kan vara motiverande för 

eleverna. Eleverna kan t.ex. bli mer motiverade när de får använda sig av program där de får poäng. 

Två lärare menar att en fördel med IKT är att eleverna kan göra uppgifter på fritiden, utan att behöva 

ha med sig en massa material. Detta kan öka motivationen och det blir mycket roligare för eleverna. 

En av dessa lärare uppger hur eleverna har börjat använda IKT för studiesyfte på fritiden, vilket 

läraren tycker är fantastiskt. 

 

Ett exempel på spel som några lärare tar upp som motiverar eleverna är Prodigy Game.  I spelet måste 

eleverna lösa uppgifter för att kunna “levla upp”, vilket en lärare menar blir motiverande för eleverna. 

 
“Sen så har jag även börjat använda det här Prodigy Game som en, det är lite som en belöningsgrej, 

dom tycker att det är hur kul som helst så att när dom är klara så använder dom det och det är ju då 

också individanpassat.” (Lärare 1) 

 

Vid användandet av t.ex. tävlingsmoment i undervisningen tar dock flera lärare upp några aspekter 

som man bör tänka på. En lärare menar att den sociala miljön i klassrummet måste vara “tryggad”, 

vidare måste lärare vara lyhörd och anpassa undervisningen utifrån elevernas integritetskänslor. En 

annan lärare tar med eleverna upp vikten av att vara en ödmjuk vinnare. Vidare tar även läraren upp 

att man bör få eleverna att se till sin egen utveckling istället för att jämföra sig med andra elever i 

klassen som har presterat bättre. 

6.1.4 Lärarnas hantering av digitala verktyg 
De flesta lärarna uppger att de har en ganska god förmåga att lösa tekniska problem som kan uppstå 

med digitala verktyg. Lärarna berättar hur de får lösa olika typer av tekniska problem under 

lektionstid. En lärare beskriver det som att man får “trolla med knäna” för att lösa problemen. Går inte 

problemen att lösa så uppger lärarna att de kan ta hjälp av andra personer, t.ex. IT-pedagoger, IT-

tekniker eller kollegor.  
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Det vanligaste tekniska problemet som lärarna tar upp är problem med nätverksuppkopplingen. Andra 

problem kan vara gamla datorer, glömda lösenord och uppdateringar av datorer. En lärare har 

uppfattningen att om man inte kan lösa ett tekniskt problem under lektionen på kort tid så är det 

förmodligen något större problem som inte går att lösa just då. Då får man göra något annat på 

lektionen istället. Trots att problem kan uppstå så lyfter en lärare fram vikten att ändå våga testa t.ex. 

nya program i undervisningen.  

 
“Det är ju när man ska, när man ska försöka lära sig ett nytt program eller en ny app eller nått nytt. Och 

just då det… just det våga testa, våga testa. Vad är det värsta som kan hända? Att det blir fel.” (Lärare 

3) 

6.1.5 Sammanfattning 
Utifrån resultatet för forskningsfråga 1 framkommer det att alla lärare i studien använder sig av IKT i 

sin matematikundervisning och att ett flertal undervisningsmetoder används. Det finns inte en 

samstämmighet bland lärarna hur IKT ska användas i undervisningen, däremot finns det 

undervisningsmetoder och uppfattningar om undervisningen som är återkommande bland lärarna i 

studien. De vanligaste digitala verktygen som användes av lärarna i studien var Smart boards och/eller 

projektor i kombination med datorer för att presentera ett ämnesinnehåll och ha genomgångar. Den 

vanligaste aktiviteten som eleverna genomförde var quiz eller andra spel på datorer. Den huvudsakliga 

uppfattningen bland lärarna är att de kan kombinera IKT med alla kunskapskrav och arbetsområden i 

matematik. Bland lärarna så framgår det även hur användningen av IKT ger positiva reaktioner hos 

eleverna. Följden av det kan vara att lärarna inte behöver motivera eleverna till användning av IKT på 

matematiklektionerna. Lärarna beskriver att de hanterar tekniska problem på olika sätt och det 

vanligaste tekniska problemet som framkom i resultatet var problem med nätverksuppkopplingen.   

6.2 På vilka sätt beskrivs lärarnas förutsättningar för att undervisa med IKT? 
I detta avsnitt presenteras resultatet för forskningsfråga 2 utifrån fyra kategorier. I de inledande två 

kategorierna presenteras en redogörelse över lärarnas utbildning inom IKT samt lärarnas 

ämneskunskap i matematik. Därefter följer en redogörelse över lärarnas tekniska förutsättningar för 

att undervisa med IKT. Avslutningsvis presenteras hur lärares förutsättningar påverkar deras 

användning av IKT i undervisningen. Informanternas synpunkter delges av studiens lärare samt 

“utvecklingsledare”. 

6.2.1 Utbildning 
Alla lärare har fått utbildning i någon form inom IKT, om än utbildningarna varierar i stor omfattning. 

En lärare uppger att hen har varit med och lett en IKT-utbildning där deltagarna fick prova på olika 

IKT-verktyg och ge tips till varandra. Några lärare berättar att de har fått Smart Board-utbildning. En 
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lärare utbildade även sig själv inom Smart Board-användning genom att själv avsätta tid till att t.ex. 

undersöka vilka funktioner som finns. En annan lärare har gått en utbildning i samband med att 

eleverna i årskurs sex för några år sedan fick egna datorer. Andra utbildningar som lärarna nämner är 

IKT-utbildning via Skolverket, universitet och bokförlag.  

 

Lärarna är överlag positiva till fortsatta utbildningar inom IKT. En lärare beskriver det som att 

utbildning är “jätteviktigt” för lärare därför att annars kommer de inte att använda sig av de verktyg 

som de känner sig främmande inför. Lärarna måste bli familjära med verktygen som ska användas.  
 

“Syftet med verktyget är ju inte verktyget i sig utan de ska ju vara så att dom lär sig mer med hjälp av 

det, och då måste man ju utbilda folk så att man känner sig trygg i att använda det.” (Lärare 1) 

 

En annan lärare menar att det inte finns någon mening med att utbilda sig om det inte finns en vilja 

hos läraren. Läraren tror att det handlar om att våga “kasta sig ut” när det kommer till IKT. Som en 

följd av de tekniska resurserna, skulle en annan av lärarna hellre prioritera bättre utrustning än mer 

utbildning. Höga krav på kvaliteten på utbildningen skulle enligt denna lärare vara ett krav för 

deltagande.  

 

“Utvecklingsledarna” beskriver hur de arbetar med utbildning i digital kompetens inom skolan.  

Skolledare inom kommunen har genomgått en obligatorisk utbildning. En av “utvecklingsledarna” 

menar att det är viktigt att skolledaren har kompetens för att kunna leda digitaliseringen på skolan. 

Skolledarna ska då kunna stödja pedagogerna att hitta en samlad bild över hur de vill arbeta med 

digitalisering, så att de inte drar åt olika håll.  

 

“Utvecklingsledarna” uppger att de via den kommunala lärplattformen erbjuder återkommande 

utbildningar inom IKT till lärare. “Utvecklingsledarna” har däremot inte varit med och anordnat några 

stora IKT-dagar, men de uppger hur vissa skolområden själva tagit på sig att anordna IKT-dagar. En 

utmaning som “utvecklingsledarna” tar upp angående utbildning är bristen på tid och pengar. En av 

“utvecklingsledarna” menar att de skulle kunna erbjuda en mängd kurser, men att lärarna inte får tiden 

att räcka till för att delta på dessa. 

 

En av “utvecklingsledarna” beskriver att det viktigaste i deras framtida arbete för att säkerställa att 

elever och lärare utvecklar sin digitala kompetens, är att fortsätta erbjuda utbildningar och stöd. 

Vidare menar “utvecklingsledaren” att de nya läroplansförändringarna kommer bli ett uppvaknande 

för vissa, vilket “utvecklingsledaren” ser som positivt.  
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“Nu med de nya läroplansförändringarna ställs det ju ett helt annat krav, då känner man ju en större oro 

och där håller vi på att hjälpa till också nu med hur kan man titta på kompetensutveckling.” 

(“Utvecklingsledare” 2).  

6.2.2 Lärarnas ämneskunskap 
Lärarna anser överlag att de har en ganska bra till bra ämneskunskap inom matematik och att de har 

den kunskap som krävs för att undervisa inom deras årskurser. En av lärarna påpekar att det alltid 

finns ett behov att fortbilda sig och rekommenderar då matematiklyftet. Där finns det bl.a. kapitel som 

handlar om IKT. En lärare anser att matematiken har ökat i svårighetsgrad längre ned i årskurserna. 

Läraren upplever det som att hen undervisar högstadiematematik för sina elever. Detta medför att 

läraren behöver läsa in sig på de områden som de ska arbeta med. Även en annan lärare beskriver hur 

man som lärare kan behöva kolla de områden som ska arbetas med. 

 

“Särskilt inte när jag har möjlighet att liksom kolla upp saker om det är nått område om jag känner hur 

var det här. För man behöver ju kunna ganska mycket mer än det man lär ut naturligtvis.” (Lärare 6) 

6.2.3 Tekniska förutsättningar 
Lärarnas tekniska förutsättningar för undervisning med IKT varierar. Däremot anser en majoritet av 

lärarna att de har ganska bra till bra förutsättningar. Några lärare uppger att alla elever i deras klasser 

har tillgång till varsin personlig dator. Lärarna kallar detta för “en till en”, vilket beskriver att varje 

elev har en dator i klassrummet. De andra lärarna har tillgång till datorer via datorvagnar som man 

kan få nyttja genom att t.ex. boka dem eller att dra in vagnen till klassrummet om den är tillgänglig.  

 

Alla lärare har tillgång till antingen en Smart Board och/eller en projektor i klassrummet. Flera lärare 

har även tillgång till olika varianter av dokumentkameror. Det är även flera lärare som kan få tillgång 

till Ipads t.ex. genom bokning, då de finns tillgängliga på andra ställen i skolan.  

 

“Utvecklingsledarna” menar att det inte finns likvärdiga förutsättningar bland kommunens skolor för 

att utveckla digital kompetens.  

 
“Framförallt de här nya skolorna till exempel, de får ju superfina, moderna verktyg. Sen har vi ju gamla 

skolor, som nej de har ju inga pengar för att köpa in sånt.” (“Utvecklingsledare” 1).  

 

“Utvecklingsledaren” beskriver även hur vissa skolledare är “på hugget” och vill ha t.ex. datorer till 

elever i behov av särskilt stöd. Därmed kommer det även att skilja sig beroende på vem som är 

skolledare på skolan.  
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6.2.4 Förutsättningarnas påverkan för lärares användning av IKT 
Flera lärare anser att deras tekniska förutsättningar på olika sätt påverkar deras IKT-användning 

positivt. En lärare beskriver det som “jättepositivt” att det alltid finns datorer tillgängliga för eleverna. 

Detta leder till att läraren får möjlighet att snabbt kunna avbryta en lektion om elevernas energi tar 

slut och att då t.ex. snabbt köra en quiz. Om läraren istället skulle varit tvungen att boka en datorvagn 

så skulle eleverna inte få använda IKT lika ofta i matematikundervisningen. En lärare anser att det är 

bättre om eleverna har en personlig dator, då man t.ex. kan ställa högre krav på de ska vara laddade. 

Dock menar läraren att eleverna sällan klarar av det ansvaret.  

 

“Men nu kan jag tycka att det ansvaret brukar de sällan klara av så att jag kan tycka att en 

datavagn funkar nog så bra faktiskt som att de har en enskild.” (Lärare 2) 

 

Lärarna som uppger en önskan att ha fler datorer tillgängliga i undervisningen tar upp olika sätt som 

en större uppsättning datorer hade kunnat påverka deras arbete. En av dessa lärare skulle vilja ha en 

hel klassuppsättning med datorer, men att det idag enbart finns tillgång till en halv. Som det är nu blir 

det svårt att “bygga upp nått” med de yngre eleverna.  

 
“Det jag tycker fattas är att det inte är en hel klassuppsättning utan kan på sin höjd vara en halvklass 

men vi har ju inga halvklasslektioner i stort sett. Vi har en gång i veckan och då kanske det är så att 

man inte kan låna datorerna just då.” (Lärare 4) 

 

En annan lärare uppger att om alla elever haft en egen dator så hade läraren gärna använt ett digitalt 

läromedel. Idag väljer läraren att använda analoga metoder i undervisningen och att detta beror på 

bristande resurser. Vidare menar läraren att undervisningen går att effektiviseras om man får de rätta 

förutsättningarna.  

 

Andra förutsättningar som lärarna anser på olika sätt har påverkan på deras användning av IKT är t.ex. 

läromedlet, utbildning inom IKT samt svårigheter att finna idéer och material till undervisningen. Det 

analoga läromedlet, i form av matteboken, kan enligt en lärare minska användningen av IKT då den är 

tjock och tar upp mycket tid. Flera lärare tar upp hur olika IKT-utbildningar har påverkat deras 

användning av digitala verktyg. En lärare menar exempelvis att utbildningen blev en “spark i baken” 

och att hen fick en uppsjö av idéer från t.ex. Facebook (se bilaga 6). En lärare uppger också att 

utbildningen kan bli en bekräftelse på att man är på rätt väg. En lärare påtalar en önskan att det borde 

finnas en IKT-kanal på t.ex. den kommunala lärplattformen, där man kan finna idéer och material för 

undervisningen. 
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“Så att man har sitt och är det inte så att du är extremt intresserad, och är med i grupper sådär… så 

behöver du få, infall från annat håll, och där tror jag att till exempel via (kommunens lärplattform) eller 

nånting att man skulle hitta mer kanaler som skickade information. Loggar du in på (kommunens 

lärplattform) så ska du ha en IKT-kanal liksom, jag är med i den här gruppen, då börjar det rulla 

information, “jag hitta det här, jag hitta det här”, så att du inte alltid behövde söka dig till det, då tror 

jag att det skulle bli mer rulle på det.” (Lärare 5) 

6.2.5 Sammanfattning 
Utifrån resultatet för forskningsfråga 2 framkommer det hur alla lärare beskriver hur de har tillgång 

till tekniska resurser om än i olika stor utsträckning. Alla lärare har tillgång till Smart Boards och/eller 

projektor. Vidare har hälften av lärarna tillgång till datorer i den utsträckningen att alla elever kan ha 

en personlig dator. Den andra hälften av lärarna har tillgång till datorvagnar som de kan boka. 

Resultatet indikerar att lärare vars elever har en personlig dator i större utsträckning använder dem i 

undervisningen. Gällande utbildning så uppger alla lärare att de fått någon form av utbildning inom 

IKT. Vidare anser alla lärare att de har den ämneskunskap som krävs för att undervisa i årskurs 4–6.  
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7. Bearbetning av resultat 
I detta kapitel kommer resultatet från kapitel 6 att bearbetas utifrån TPACK-modellen (se sid. 3). I 

bearbetningen står forskningsfråga 1 samt lärarnas ämneskunskap från forskningsfråga 2 i fokus. 

Syftet med bearbetningen är att koppla studiens resultat till ett etablerat ramverk med IKT-kontext. 

Vidare är syftet att bearbetningen ska fördjupa kunskapen om lärares användning av och 

förutsättningar för IKT i undervisningen. TPACK-modellen är ett ramverk som beskriver hur en 

undervisning med IKT kan bli effektiv och enligt Koehler och Mishra (2009) behöver lärare utveckla 

olika kompetenser för att bedriva undervisning med tekniska hjälpmedel. De kompetenser som utgör 

grunden för TPACK-modellen är pedagogisk kunskap (PK), teknisk kunskap (TK) och ämneskunskap 

(CK). Samspelet mellan dessa illustreras i bilden nedan.  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

(Koehler & Mishra, 2009). Figur 2. TPACK-modellen. 

 

De kategorier som används för att presentera resultatet på studiens två forskningsfrågor har kopplats 

ihop med adekvat kompetens i TPACK-modellen. De kompetenser som denna studie fokuserar på är 

följaktligen CK, PK och TK då dessa ligger till grund för modellen. Därmed har vi i denna 

bearbetning inte utgått ifrån de olika kombinationerna av kompetenserna: PCK, TCK, TPK och 

TPACK. Hur kategorierna har kopplats ihop med de olika kompetenserna illustreras i figuren nedan. 

 
 

6.1.1 -  Undervisningsmetoder med IKT  

 i matematikundervisningen 

6.1.2 - Elevernas förkunskaper och  

kunskapskrav genom IKT 

6.1.3 - IKT som motivation för eleverna 

6.1.4 - Lärares hantering av digitala verktyg 

6.2.2 - Lärarnas ämneskunskap 

 
Figur 3. Modell över kategorierna i resultatet (se kapitel 6) och kopplingen till TPACK-modellens olika 

kompetenser.  



32 
 

Anledningen till varför kategorierna 6.2.1, 6.2.3, 6.2.4 inte bearbetas i detta kapitel är att vi inte funnit 

någon relevant koppling för de kategorierna till TPACK-modellen. De kategorierna kommer att 

diskuteras i kapitel 8 tillsammans med en diskussion och slutsatser om hur lärare i studien skapade ett 

samspel mellan de tre kompetenserna.  

 

I följande tre avsnitt redovisas en kort sammanfattning av den information som framkommit av 

lärarna inom de olika kompetenserna. Denna information kopplas alltså till Koehler och Mishras 

(2009) beskrivningar av de tre kompetenserna i TPACK-modellen.  

7.1 CK - Lärarnas ämneskunskap 

Lärarna i vår studie uppgav att de har den ämneskunskap som krävs för att undervisa i matematik i 

årskurs 4–6. Detta ligger i linje med det Koehler och Mishra (2009) beskriver som centralt inom CK. 

Enligt dem behöver läraren ha kunskap om ämnet som ska läras ut. En konsekvens av att en lärare har 

den ämneskunskap som krävs för ämnet kan vara att eleverna får ta del av information som är korrekt. 

Detta kan även minska sannolikheten för att det sker missförstånd angående ämnesinnehållet.  

7.2 PK - Lärarnas pedagogiska kunskap 

Lärarna gav exempel på många olika undervisningsmetoder med IKT på matematiklektionerna. Alla 

lärare har beskrivit hur de på olika sätt formar sin matematikundervisning gällande t.ex. 

genomgångar, nyttjande av programvaror och elevarbete. Detta överensstämmer med Koehler och 

Mishras (2009) uppfattning om att lärare ska ha kunskap om tekniker och metoder som kan användas 

i klassrummet. Flera lärare i vår studie beskrev även hur de kan individanpassa undervisningen med 

IKT. Som exempel tar lärarna upp hur de kan använda digitala läxor och program för detta ändamål. 

Detta ligger också i linje med vad Koehler och Mishra menar kännetecknar en lärare med goda 

pedagogiska kunskaper. De framhåller att lärare ska förstå hur elever tar till sig information och 

utvecklar sin kompetens.   

7.3 TK - Lärarnas tekniska kunskap  

De flesta lärarna i studien ansåg att de har en ganska god förmåga att lösa tekniska problem med 

digitala verktyg och alla lärare beskrev olika tekniska problem som kan uppstå i klassrummet. Vidare 

beskrev lärarna de åtgärder som de kan ta till för att lösa dessa. Alla lärare använde sig även av 

digitala verktyg, om än i olika utsträckning. Som exempel använde alla lärare Smart boards eller 

projektorer samt datorer i sin undervisning. Lärarna ligger därmed i linje med delar av det som 

Koehler och Mishra (2009) beskriver som nödvändiga kompetenser om teknisk kunskap. Lärare ska 

enligt författarna t.ex. kunna anpassa sig till ny teknologi. De ska även kunna använda 

informationsteknologi på ett produktivt sätt i sin undervisning.  
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8. Diskussion 
I detta avslutande kapitel kommer studiens resultat att diskuteras. Först kommer en diskussion om 

resultatet med utgångspunkt i studiens två forskningsfrågor och därefter följer förslag på vidare 

forskning. Kapitlet avslutas med ett slutord med en kort diskussion om sambandet mellan studiens 

forskningsfrågor samt avslutande tankar från författarna. 

8.1 Resultatdiskussion 
Resultaten av studiens två forskningsfrågor kommer i detta avsnitt att sammanfattas, diskuteras och 

jämföras mot studiens teoretiska utgångspunkter samt tidigare forskning. Diskussionen delas upp 

utifrån studiens två forskningsfrågor. 

8.1.1 På vilka sätt kan matematiklärare på mellanstadiet använda IKT i 
undervisningen? 
Resultatet av vår studie visade att lärare använder en mängd undervisningsmetoder och har olika 

uppfattningar om hur IKT ska användas i matematikundervisningen. En aspekt som alla lärare dock 

tog upp var att eleverna reagerar positivt på IKT-användning. Att IKT verkar ha en motiverande effekt 

på eleverna är ingen överraskning för oss. Hattie (2009) menar t.ex. att användningen av datorer kan 

skapa engagemang och positiva attityder till lärande och skola. Därmed anser vi att det inte är en 

osannolik slutsats att påstå att IKT generellt påverkar elevernas motivation och engagemang positivt. 

Men även om det självfallet är positivt att eleverna tycker att det är roligt att använda t.ex. datorer, så 

anser vi att det är centralt att det även sker ett lärande genom användningen av IKT, vilket även 

tidigare forskning pekar på (Higgins et.al 2012; Jönsson et.al 2010).  

 

Syftet med TPACK-modellen är att läraren i sin undervisning ska ha ett fungerande samspel mellan 

ämnesinnehållet, det pedagogiska och det tekniska för att undervisningen med IKT ska bli effektiv. 

När vi analyserade studiens resultat utifrån TPACK så fann vi att den kategori som enligt oss tydligast 

går att koppla ihop med alla tre kompetenser är 6.1.2 (se figur 3, sid. 31) alltså där lärarna beskriver 

hur eleverna kan uppnå kunskapskraven i matematik vid användning av IKT. Trots att vi inte kan dra 

några slutsatser i vilken utsträckning lärarna i vår studie lyckas få eleverna att uppnå kunskapskraven 

med stöd av IKT, så framhåller vi att om så skulle vara fallet, så har en lärare med framgång 

kombinerat ämnesinnehållet, det pedagogiska och det tekniska i undervisningen. Flera lärare i vår 

studie uppgav att de kunde använda IKT för att eleverna ska uppnå kunskapskraven i matematik. 

Lärarna tog upp olika metoder för detta, t.ex. mängdträning med digitala verktyg och digitala 

matematikläxor. Liknande tankegångar lyfts fram av Harris och Hofer (2011) när de beskriver hur 

lärare i praktiken bör använda TPACK. De menar då att lärare t.ex. ska vara flexibla och 

tillmötesgående mot hela innehållet i läroplanen samt användningen av olika undervisningsmetoder.  
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Vidare så var just frågan om i vilken utsträckning man ska variera sina undervisningsmetoder med 

IKT någonting som lärarna i denna studie hade olika åsikter om. Några av lärarna ansåg att man ska 

variera i liten utsträckning, medan andra lärare hade en större variation av sina metoder. Lärarna som 

ansåg att man ska variera sina undervisningsmetoder i liten utsträckning argumenterade för att det 

skapar en trygghet och att det gynnar de svagaste eleverna. Samtidigt menar Hattie (2009) att en 

mångfald av undervisningsstrategier är bra för att användningen av datorer i undervisningen ska bli 

effektiv. Här finns givetvis inget rätt eller fel svar, mycket är helt enkelt beroende på kontext. 

Däremot anser vi att det aldrig kan vara negativt att som lärare ha kunskap om olika 

undervisningsstrategier och metoder, men att de måste anpassas utifrån elevernas bästa och vad som 

gynnar deras utveckling. 

 

I resultatet har det framkommit att några lärare låter eleverna arbeta i par vid användandet av datorer. 

Detta ligger också i linje med Hattie (2009) som menar att användningen av datorer blir effektivare 

om de just används i par av eleverna. Lärarna i vår studie tog t.ex. upp att de låter eleverna samarbeta 

och diskutera vid användningen av quiz-program. Dessa undervisningsmetoder och tankegångar kan 

också kopplas till den sociokulturella teorin om lärande. I den teorin betonas att det är just i det 

sociala och språkliga samspelet som lärande sker och för att detta ska bli möjligt så måste det avsättas 

tid för aktiviteter som t.ex. innehåller språkligt samspel och samarbete (Alexandersson, Linderoth & 

Lindö, 2000). En av lärarna i vår studie betonade vikten av samspel mellan eleverna genom samtal 

och att datorn blir ett “ganska värdelöst verktyg” om de enbart arbetar självständigt med den. Datorn 

skulle ur ett sociokulturellt perspektiv kunna ses som en artefakt vilket enligt Säljö (2014) är ett 

fysiskt redskap. Enligt Säljö kan vi människor med artefakten och socialt samspel utnyttja våra 

begränsade förutsättningar med stor framgång. En annan undervisningsmetod som vi observerade och 

som kan kopplas till den sociokulturella teorin var läraren som lät eleverna arbeta med 

problemlösning i par och lösa matematiska problem för att sedan visa upp dem med dokumentkamera 

för klassen. Detta anser vi vara ett effektivt sätt att med stöd av IKT skapa interaktion mellan eleverna 

samt mellan lärare och elev. Lärarens feedback till eleverna kan ur ett sociokulturellt perspektiv även 

ses som en scaffolding-strategi, då läraren stöttade eleverna i sitt lärande genom ett socialt samspel. 

Detta kan också kopplas ihop med det som Lim (2007) beskriver som arbete med high-order thinking 

aktiviteter. Att finna metoder för arbete med problemorienterade uppgifter med IKT är inget vi 

observerade i hög utsträckning, men är något som vi tror kan vara gynnsamt för eleverna. I sådana 

uppgifter får eleverna utmana sitt tänkande och inte enbart t.ex. svara på snabba frågor eller repetera. 

Vi kan däremot inte utifrån den här relativt begränsade studien dra slutsatsen att de nämnda 

undervisningsmetoderna kommer att vara framgångsrika i alla situationer och klasser. Vi anser dock 

att tankegångarna om nyttjandet av IKT ur ett sociokulturellt perspektiv med fokus på socialt samspel 

är något som vi anser att lärare bör ta i beaktande. Fog för detta kan vi också få genom tidigare 
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forskning inom området som just betonar användningen av IKT ur ett sociokulturellt perspektiv (Lim, 

2007; Tay, Lim, Nair & Lim, 2014; Genlott & Grönlund, 2016). 

 

Huvuddelen av lärarna i vår studie uppgav att de använder IKT för att ta reda på elevernas 

förkunskaper i matematik. För detta ändamål använder lärarna olika metoder, t.ex. quiz-program, 

frågor i Google formulär och Smart lab. I studien har det även framkommit hur IKT kan användas för 

att eleverna ska uppnå kunskapskraven i matematik. De flesta lärarna anser även att det inte finns 

något kunskapskrav eller arbetsområde som inte går att kombinera med IKT. Metoder som användes 

för detta ändamål är t.ex. användande av datorer för repetition och mängdträning i par. Det framkom 

emellertid att det finns arbetsområden som är svårare att kombinera med IKT, t.ex. skriftliga 

beräkningar och algoritmer. Vi anser att Koehler och Mishras (2009) TPACK-modell kan fungera 

som ett stöd för lärare vid planering av undervisning med IKT-inslag. Om en lärare t.ex. har problem 

att använda IKT vid skriftliga beräkningar eller arbete med algoritmer så kan läraren med TPACK-

modellen identifiera vilken kompetens som brister. I detta exempel skulle det utifrån modellen då 

kunna brista i samspelet mellan den pedagogiska kunskapen (PK) och den tekniska kunskapen (TK). 

Läraren kan då utifrån Koehler och Mishras tankar om samspelet mellan kompetenserna, avgöra vad 

som i sin planering behöver utvecklas för att effektivt bedriva undervisning med digital teknik. 

Samtidigt är vår åsikt att man inte ska använda IKT i undervisningen bara för sakens skull. Varför 

måste det vara ett självändamål att alltid använda sig av digitala verktyg? Vi anser att ett argument för 

att inte alltid använda sig av IKT i undervisningen även framkommer i Koehler och Mishras 

beskrivning av teknisk kunskap i TPACK-modellen. De menar att individen ska ha en förståelse för 

när IKT med fördel kan användas. Om läraren då anser att undervisningen i ett arbetsområde inte 

kommer att gynnas av användandet av IKT, varför ska man då använda det ändå? Detta ska inte tolkas 

som att vi inte anser att man ska använda sig av IKT i sin undervisning utan vi menar på samma sätt 

som Hashemi och Spante (2016) att det inte är en fråga om man ska använda digital teknik, utan hur 

man ska använda det för att uppnå lärande. 

8.1.2 På vilka sätt beskrivs lärarnas förutsättningar för att undervisa med IKT? 
I resultatet framkom det att alla lärare fått någon form av utbildning inom IKT och de är även överlag 

positiva till fortsatta utbildningar. Lärarna uppgav t.ex. att utbildning kan ge dem en trygghet i att 

använda nya digitala verktyg. Vi anser att det är av stor vikt att lärare får tillgång och möjlighet till en 

utökad utbildning för att utveckla sin undervisning med IKT. De positiva effekter som utbildning 

medför lyfter även Hattie (2009) fram då han menar att datorer används effektivt när lärare får 

utbildning i hur verktygen kan användas. I studien framkom åsikter från lärare om att utbildning dock 

behöver ha hög kvalitet och att man som lärare måste ha en vilja att utvecklas, annars finns det ingen 

mening med att utbilda sig. Ett annat betydande problem gällande utbildningar som 

“utvecklingsledarna” tar upp är bristen på tid och pengar. De beskrev hur de skulle kunna erbjuda en 
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mängd kurser, men att lärare inte har tid att delta på dem. Det vi ser som positivt i detta är dock att det 

finns ett utbud av utbildningar och att det finns människor som arbetar för att lärarna ska utveckla sin 

digitala kompetens. Däremot anser vi att det är centralt att lärare får tid för kompetensutveckling för 

att säkerställa både lärares och elevers framtida digitala kompetens. Ett argument för fortsatt 

utbildning av lärarna skrivs också fram i Skolverkets (2016b) nationella strategi och dess mål som ska 

uppnås till år 2022. Skolverket menar där att eleverna inte enbart ska utveckla en ”adekvat digital 

kompetens” utan de digitala verktygen ska även bidra till förbättrade resultat. En rimlig slutsats är 

enligt oss att utbildning kan hjälpa såväl lärare som elever att uppnå de uppsatta målen i Skolverkets 

nationella strategi. 

 

En förutsättning för att bedriva en effektiv undervisning med IKT är utifrån Koehler och Mishras 

(2009) TPACK-modell att lärarna har kunskap om det ämne de ska lära ut. Utifrån resultatet i denna 

studie så kan vi inte dra några slutsatser om lärarnas ämneskunskap, utöver att de själva uppgav att de 

har den kompetens som krävs för att undervisa i matematik i årskurs 4–6. Om detta stämmer så har de 

uppfyllt en av de tre kompetenser som utgör TPACK-modellen. Utifrån de erfarenheter vi fått i denna 

studie är vi benägna att rekommendera lärarna att använda TPACK-modellen som ett stöd för att 

undersöka vad de eventuellt behöver utveckla för att bedriva en effektiv undervisning med IKT. 

 

Resultatet i vår studie indikerar att de lärare vars elever har en personlig dator i större utsträckning 

använder datorer i undervisningen. Resultatet är på inget sätt överraskande och pekar på att det finns 

ett givet samband mellan tillgången på datorer och användningen av datorer. Detta resultat 

överensstämmer även med Skolverkets (2016a) rapport som visar att elever med tillgång till egen 

dator eller surfplatta i mycket större utsträckning använder dem på lektionerna och till skoluppgifter. 

Frågor som är relevanta att ställa i samband med detta är varför de tekniska förutsättningarna ser olika 

ut mellan skolor och hur detta påverkar eleverna. Att de tekniska förutsättningarna är olika mellan 

skolor framkom såväl i vår studie som i Skolverkets (2016a) rapport. I rapporten framkommer att 

drygt en fjärdedel av grundskoleeleverna i Sverige har tillgång till ett eget digitalt verktyg och 

ojämlikheten mellan skolor understryks även i vår studie av “utvecklingsledarna”. En av 

“utvecklingsledarna” menar att de nya skolorna i kommunen i större utsträckning får moderna digitala 

verktyg samtidigt som de äldre skolorna inte har pengar för det. Vilka konsekvenser kan då en sådan 

ojämlik fördelning av tekniska resurser få för elevernas utveckling? De Witte och Rogge (2014) 

menar att elever som går på skolor som är bättre rustade med IKT, i genomsnitt uppvisar bättre 

utbildningsprestationer. Vidare tar Skolverket (2016a) upp att elever med egna datorer i skolan i större 

utsträckning upplever att de är duktiga på att t.ex. söka information på internet och använda 

kalkylprogram. De skillnader som vi presenterat ligger på en skolnivå, men vår åsikt är att det även är 

viktigt att ta i beaktande vad som händer och vad konsekvenserna i form ojämlikhet kan få för effekt 

på sikt. EU lyfter fram digital kompetens som en av de åtta nyckelkompetenserna för livslångt lärande 
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(GD utbildning och kultur, 2007). Digital kompetens är enligt EU en nödvändig kompetens för 

sysselsättning och personlig utveckling. Detta är enligt oss starka argument för att arbeta för att alla 

elever ska få goda förutsättningar för att utveckla en digital kompetens och därför anser vi att det 

krävs en förändring av fördelningen av digitala verktyg bland Sveriges skolor. Alla skolor i Sverige 

bör ha goda förutsättningar för att bedriva en undervisning med IKT. 

8.2 Vidare forskning 

Vidare forskning inom området hade kunnat fokusera på effekterna av undervisning med metoder som 

tidigare forskning lyft fram som effektiva vid undervisning med IKT. Detta hade förslagsvis kunnat 

genomföras i form av en aktionsstudie, där forskaren agerar lärare. Efter genomförd undervisning 

hade då en utvärdering av elevernas prestationer och uppfattningar om undervisningen kunnat 

genomföras för att fördjupa kunskapen om vilka undervisningsmetoder med IKT som är effektiva.  

8.3 Slutord 

En central utgångspunkt för denna studie var att undersöka hur lärare kan använda IKT i 

matematikundervisningen för att det ska ge positiva läranderesultat. I studien framkom en mängd 

olika undervisningsmetoder som lärarna använder i sin matematikundervisning. Vidare har vi med 

stöd av tidigare forskning utkristalliserat några metoder som kan vara effektiva vid undervisning med 

IKT. Vi har även genom vår studie visat att likartade metoder används av lärarna i vår studie. Det har 

blivit tydligt för oss att lärares användning av IKT även påverkas av de strukturella förutsättningar 

som erbjuds. Det visade sig också tydligt i studien att det inte räcker att läraren har idéer och metoder 

för undervisning med IKT, utan att den enskilde lärarens förutsättningar också har stor betydelse för 

undervisningsresultatet. 

 

Syftet med denna studie var att fördjupa kunskapen om hur lärare använder IKT i sin 

matematikundervisning och vilka förutsättningar de har. Vi anser att denna studie kan vara ett stöd för 

lärare som vill öka sin kunskap inom IKT. Blivande och aktiva lärare kan genom denna studie få 

konkreta förslag på undervisningsmetoder men också få en utgångspunkt för att själv bedöma vilken 

kompetens hen har på området i förhållande till andra lärare. En förhoppning är att studien även i 

förlängningen kan bidra till att lärares matematikundervisning med IKT utvecklas.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide lärare 
 

Bakgrundsfrågor: 

- Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

- Hur länge har du arbetat på den här skolan? 

 

- Vilken utbildning har du? 

 

- Vilka ämnen undervisar du i? 

 

IKT-frågor: 

- Hur ofta använder du IKT på dina matematiklektioner? 

 

- Hur stor del av en vanlig matematiklektion använder du dig av IKT? 

 

- Vilka fördelar/nackdelar ser du med att använda IKT på dina matematiklektioner? 

 

- Har du fått någon utbildning/fortbildning inom IKT? 

 

- Vilka förutsättningar har du att bedriva undervisning med IKT? (Teknisk utrustning osv) 

- Påverkar dessa förutsättningar dig i din användning av IKT. (positivt/negativt) 

 

Pedagogisk kunskap (PK): 

- Hur avgör du vilken undervisningsmetod du ska använda för ett specifikt 

arbetsområde/lektion? 

 

- Hur anpassar du din undervisning utifrån elevers prestationer och kunskaper? Individanpassar 

du undervisningen? 

 

Teknisk kunskap (TK): 

- Vilken förmåga har du att lösa tekniska problem som kan uppstå med digitala verktyg?  

- Problem med elevernas digitala verktyg 

- Problem med dina egna digitala verktyg 
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- Vilka digitala verktyg anser du att du har kompetens för att bemästra? (Dator, surfplatta, 

smartboard osv). 

 

Ämneskunskap (CK): 

- Hur skulle du beskriva din egen ämneskunskap inom ämnet matematik? 

-  

- I vilken utsträckning skapar du eget undervisningsmaterial som följer kursplanen i 

matematik? 

- Kan du ge exempel på undervisningsmaterial som du skapat? 

 

Teknologisk ämneskunskap (TCK): 

- Hur anpassar du din matematikundervisning med IKT för att det ska passa till ett specifikt 

arbetsområde? (Program, material, tekniska hjälpmedel osv.) 

 

- Vilka olika programvaror använder du dig av i matematikundervisningen? 

 

- Hur låter du eleverna få använda sig av digitala verktyg för att uppnå målen i kursplanen i 

matematik? 

 

Pedagogisk ämneskunskap (PCK): 

- Hur går du tillväga för att lyfta fram det intressanta i ett arbetsområde i matematik?  

- Kan du ge exempel på hur du fångar elevernas intresse i ett specifikt arbetsområde i 

matematik? 

 

- Hur gör du för att undvika missuppfattningar hos elever när de arbetar med ett specifikt 

arbetsområde?  

- Går det att förutse i vilka situationer missuppfattningar kan komma att förekomma? 

 

Teknologisk pedagogisk kunskap (TPK): 

- Hur gör du för att motivera eleverna att använda sig av IKT inom matematik?  

 

- Hur gör du för att skapa en digital miljö som hjälper eleverna att utveckla matematiska 

kunskaper? 
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- I vilken utsträckning varierar du dina undervisningsmetoder vid användande av IKT i 

matematikundervisningen? Ge exempel.  

 

Teknologisk, pedagogisk och ämneskunskap (TPACK): 

- Hur använder du IKT för att presentera ett ämnesinnehåll i matematik på ett alternativt sätt? 

 

- Använder du även digitala verktyg för att ta reda på elevernas förkunskaper inför ett 

arbetsområde? 

 

- I vilken utsträckning kan du använda IKT i undervisningen för att eleverna ska uppnå målen i 

kunskapskraven i kursplanen för matematik? (Uppskatta i procent) 

 

- Finns det arbetsområden/kunskapskrav som är svår att kombinera med användandet av IKT? 
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Bilaga 2 
Intervjuguide “utvecklingsledare” 

 

Vad gjorde du innan du började jobba som “utvecklingsledare”? 

 

Varför engagerar du dig i IKT-frågor? 

 

Varför anser ni att det är viktigt att inkludera IKT i skolans verksamhet? 

 

Vad kännetecknar en lärare som har en god digital kompetens? 

 

Vilken fortbildning får lärare? Hur ofta ges dessa tillfällen? Får alla denna möjlighet för utbildning av 

sin digitala kompetens? 

 

Vad gör ni för att öka den digitala kompetensen hos lärare i kommunen? 

 

- Riktar ni ert stöd enbart till kommunala skolor, eller även friskolor? 

 

Vilka är de största utmaningarna i arbetet med att utveckla lärare och elevers digitala kompetens? 

 

Finns det likvärdiga förutsättningar i kommunens skolor i arbetet för att utveckla digital kompetens? 

 

Vad är det viktigaste i ert fortsatta arbete med att säkerställa att alla elever och lärare utvecklar en 

digital kompetens? 
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Bilaga 3 

Observationsschema 

 

Datum: 

Lektion: 

Tid: 

Lärare: 

Arbetsområde: 

Antal vuxna i klassrummet: 

Observatörer: 

Hjälpmedel:  

Övriga anteckningar: 

IKT-verktyg tillgängliga i klassrummet: Övriga kommentarer: 

 

 

IKT-verktyg som används av undervisande 
lärare: 

 

Övriga kommentarer: 

 

 

IKT-verktyg som används av elever: 
 

Övriga kommentarer: 

 

 

Vilket är ämnesinnehållet på lektionen?: 

 

 

Övriga kommentarer: 

 

 

Lärarledd genomgång med IKT: 

Tid: 

 

 

Övriga kommentarer: 

 

Elevarbete med IKT: 

Tid: 

 

(Vad ska de göra, enskilt, par, grupp osv): 
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Hemsida/programvara som används: 

 

 

Övriga kommentarer: 

Lärare hjälper elev med tekniska 
problem/elever hjälper lärare: 

 

 

Övriga kommentarer: 

Lärare hjälper elever med deras arbete: 

 

 

Övriga kommentarer: 
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Bilaga 4 
Missivbrev “utvecklingsledare” 

 

Hej! 

Vi heter Mathias Åhlin och Rickard Fredriksson och läser till grundskollärare med inriktning mot 

årskurs 4–6 vid Umeå universitet. Vi är inne på sista terminen av åtta och skriver nu vårt 

examensarbete om IKT i matematikundervisning. Vi vill med vårt arbete undersöka hur lärare 

använder sig av IKT i matematikundervisningen samt vilka förutsättningar och resurser de har för 

detta. 

 

Med intervjun vill vi få en inblick i hur kommunen arbetar med att öka lärares digitala kompetens. 

 

Intervjun kommer att dokumenteras med ljudupptagning. Ljudupptagningen ska därefter transkriberas 

och när väl uppsatsen är godkänd, kommer filen att raderas. Intervjumaterialet kommer enbart att 

användas till vårt examensarbete och ska därför inte spridas vidare. Inga personuppgifter kommer 

framgå i examensarbetet, så du som uppgiftslämnare kommer att vara anonym. 

 

Att delta i intervjun är givetvis helt frivilligt och du har all rätt att inte svara på frågor eller, om du 

vill, avbryta intervjun. 

 

Vi är mycket tacksamma om du vill ställa upp i vår undersökning genom att delta i denna intervju. 

Hör gärna av dig om du har frågor eller funderingar.  

 

Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar, 

Mathias Åhlin 

Rickard Fredriksson 

 
 
 
 
 
 
 
 



48 
 

Bilaga 5 
Missivbrev lärare 

Hej! 

 

Vi heter Rickard Fredriksson och Mathias Åhlin och läser till grundskollärare med inriktning mot 

årskurs 4–6 vid Umeå universitet. Vi är inne på sista terminen av åtta och skriver nu vårt 

examensarbete om IKT i matematikundervisning. Vi vill med vårt arbete undersöka hur lärare 

använder sig av IKT i matematikundervisningen samt vilka förutsättningar och resurser de har för 

detta. I vår studie kommer vi att intervjua och observera verksamma matematiklärare.  

 

Med intervjun och observationerna vill vi få en inblick i hur du som verksam matematiklärare 

använder IKT i din matematikundervisning och vilka förutsättningar och resurser du har för det. Vi 

kommer även att ställa andra frågor som är kopplade till din roll som matematiklärare.   

 

Observationerna kommer att dokumenteras med hjälp av ett observationsschema. Intervjun kommer 

att dokumenteras med ljudupptagning och ljudupptagningen ska därefter transkriberas. 

Intervjumaterialet kommer enbart att användas till vårt examensarbete och kommer inte spridas 

vidare. Inga personuppgifter, uppgifter om stad eller skola kommer framgå i examensarbetet, så du 

som uppgiftslämnare förblir alltså anonym.  

 

Att delta i intervjun och i vår observation är givetvis helt frivilligt och du har rätt att inte svara på 

frågor eller, om du vill, avbryta intervjun eller observationen. 

 

Vi är mycket tacksamma om du vill ställa upp i vår studie. Hör gärna av dig om du har några frågor 

eller funderingar. 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Rickard Fredriksson 

Mathias Åhlin 
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Bilaga 6 
Nedan följer en lista och kort förklaring av de programvaror och hemsidor som lärarna har uppgett att 

de använder i sin matematikundervisning.  

 
Programvaror 
 
Microsoft Excel - Kalkylprogram. 
 
Microsoft PowerPoint - Presentationsprogram. 
 
Microsoft Word - Ordbehandlingsprogram. 
 
Google Classroom - Program för lärare för att t.ex. skapa uppgifter, ge feedback och kommunicera 
med klassen.  
 
Google Drive - En molntjänst som innehåller bl.a Google dokument, Google presentationer och 
Google kalkylark. 
 
Google Formulär - Program för att skapa undersökningar och enkäter. 
 
Inprint - Ett verktyg för att skapa bildstöd. 
 
Smart Notebook - Programvara för Smart board för att bl.a skapa lektionsmaterial.  
 
Hemsidor 
 
Bingel - www.bingel.se. Digital färdighetsträning för elever. 
 
ClassroomScreen - www.classroomscreen.com. En hemsida för bl.a visa instruktioner samt hur 
eleverna ska arbeta. 
 
Edpuzzle - www.edpuzzle.com. Hemsida med t.ex. videoklipp och tillhörande frågor. Möjliggör för 
en lärare att se om elever har sett en video och svarat på frågorna.  
 
Elevspel - www.elevspel.se. Kunskapsspel för barn och skola.  
 
Facebook - www.facebook.com. Online community. 
 
Geogebra - www.geogebra.org. Program för t.ex. geometri och 3D-matematik. Finns på hemsida och 
att ladda hem. 
 
Kahoot - www.kahoot.com. Hemsida för frågesport. 
 
Nomp - www.nomp.se. Hemsida för att öva på matematik.  
 
Prodigy game - www.prodigygame.com. Datorbaserat rollspel.  
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Skolplus - www.skolplus.se. Hemsida med t.ex. digitala övningar och filmer.  
 
Quizlet - www.quizlet.com. Hemsida med bl.a tester och frågesport. 
 
Quizizz -  www.quizizz.com. Hemsida för frågesport. 
 
Youtube - www.youtube.com. Webbplats med videoklipp.  


