
 

 

  

Examensarbete 

En studie av hur matematiklärare på gymnasiet 
upplever sin kunskapsnivå i Technological 
Pedagogical Content Knowledge (TPACK) 
 

 

Författare: Maria Sundberg 
Termin: VT12 
Ämne: Matematikdidaktik 
Nivå: Magister 
Kurskod: 4MD335 



Linnéuniversitetet  Maria Sundberg 
 

2 
 

Sammanfattning 

Den digitala utvecklingen både i samhället i stort och inom utbildning accelererar som aldrig 
förr. Många ungdomar idag har tillgång till digitala verktyg så som dator, mobiltelefon, 
surfplatta mm. Detta ställer nya krav på utbildning och därmed också nya krav på lärarna. Ett 
urval av matematiklärare på gymnasienivå fick i en webb-survey rangordna vilken 
kunskapsnivå de anser sig ha med avseende tre huvudområdena som beskrivs av ramverket 
Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK): teknik, pedagogik, ämnesinnehåll 
och kombinationer av dessa. Resultaten visar att lärarna anser sig ha en hög kunskapsnivå 
med avseende på pedagogik och ämnesinnehåll samt kombinationen av dessa men att 
kunskapsnivån ligger lägre när det gäller teknik och då framförallt den rent tekniska biten 
(t.ex. installation av programvara eller felsökning av datorer). Studien visar också att det är 
små skillnader i kunskapsnivå inom de olika områdena mellan könen och även mellan olika 
grupperingar av undervisningserfarenhet (0-10 år, 10-20 år och mer än 20 år). Studien 
indikerar att för att integrera digitala verktyg effektivt krävs utbildning både i det pedagogiska 
användandet och i det faktiska handhavandet av verktygen. 

 

Abstract 

The digital revolution both in society and in education is accelerating like never before. Many 
young people today have access to digital tools, such as computer, cell phone, Tablet etc. This 
places new demands on education and therefore new demands on teachers. In a Web-survey a 
sample of mathematics teachers at secondary level rated their knowledge with respect to three 
key domains described by the Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) 
framework: technology, pedagogy, content, and the combination of these areas. The results 
show that teachers feel that they have a high level of knowledge in terms of pedagogy and 
content and the combination of these, but the knowledge level is lower in terms of technology 
(such as software installation or troubleshooting of computers). The study also shows that 
there are small differences in the level of knowledge in the various areas of the sexes and 
between different groupings of teaching experience (0-10 years, 10-20 years and more than 20 
years). The study indicates that for the integration of digital tools in an effective way requires 
training both in the educational use and the actual operation of the tools. 
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1 Inledning 
Ungdomar idag (även vuxna) använder sig mer och mer av den digitala världen, som 
mötesplatser, faktasökning, kontaktnät, mm. Trenderna inom utbildning visar också att 
användandet av internet och tillgängligheten t.ex. via mobiltelefon kommer att efterfrågas i 
allt större utsträckning (The Horizon report, 2011). Den förändring samhället har genomgått, 
på den digitala sidan, de senaste åren gör att även lärare behöver behärska allehanda digitala 
verktyg för att bedriva sin undervisning. Samtidigt är det inte säkert att datorer och den 
digitala tekniken enbart ger bättre undervisning, utan goda pedagoger behöver också finnas 
tillgängliga (Säljö, 2010). Enligt Säljö (2010) har den digitala tekniken under de senaste 
decennierna utvecklats något enormt. Våra datorer har fått enorma lagringskapaciteter och 
snabba processorer samt väl utvecklade programvaror. Idag har de dessutom krympt i både 
storlek och pris. Till och med våra mobiltelefoner är små minidatorer som kan hantera det 
mesta man kan önska sig, slå i lexikon, betala räkningar, se video, fotografera och filma samt 
redigera dessa. Att ringa är av sekundär funktion i dagens mobiltelefoner. Prensky (2001) går 
ännu längre och kallar dagens ungdomar/studenter som vuxit upp med mobiltelefoner, 
dataspel, internet mm för ”Digital Natives”. 

Today’s students are no longer the people our educational system was designed to teach 

(Prensky, 2001, s. 1). 

Enligt Prensky (2001) talar dagens studenter ett annat språk och där dagens lärare inte hänger 
med i utvecklingen. Ungdomar idag lär sig via helt andra sätt än vad deras lärare en gång 
gjorde. Prensky menar vidare, för att utveckla lärande måste vi lära oss det ”språk” som 
ungdomar idag ”pratar”. Att multitaska, chatta, spela video och dataspel är en verklighet och 
ett sätt att lära sig. Han hävdar att all lärdom kan göras till ett videospel eller likande.  

Skolan konkurrerar med en mängd av informations- och kunskapskanaler, så som TV, olika 
typer av TV- och dataspel, internet, mobilappar mm. Detta innebär att lärarna måste ha 
kunskap om och kunna integrera den typ av teknik som attraherar och främjar elevers lärande 
idag. 

I nya ämnesplanen för matematik GY2011 står: 

I undervisningen ska eleverna dessutom ges möjlighet att utveckla sin förmåga att 
använda digital teknik, digitala medier och även andra verktyg som kan förekomma inom 
karaktärsämnena (Skolverket, 2011, s. 1). 

Lärarens praktik sker i en dynamisk miljö som ställer höga krav på organiserade system av 
kunskap och som hela tiden förändras och utvecklas beroende på kontexten. Lärarna ska 
integrera kunskap om elevers tänkande och lärstrategier, kunskap om ämnet och dessutom 
med hjälp av digitala verktyg. Genom att utveckla dessa kunskaper hos blivande och 
nuvarande matematiklärare kommer de inte bara att vara förberedda för dagens klassrum. De 
kommer även ha kunskap och skicklighet att navigera i morgondagens klassrum (Lee, 2008). 
Detta är ett relativt nytt forskningsområde som vi har begränsad kunskap om och frågan är om 
dagens lärare har kompetens att integrera kunskap om elevers tänkande och lärstrategier, 
kunskap om ämnet och dessutom med digitala verktyg. Denna studie kommer speciellt att 
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studera hur lärare bedömer sin egen kompetens i fråga om att integrera pedagogik, matematik 
och digitala verktyg i sin undervisningspraktik. 
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2 Teoretiska utgångspunkter 
I följande kapitel görs ett antal förtydliganden av de begrepp som används i arbetet. Tidigare 
forskning inom området beskrivs och det ramverk studien bygger på presenteras. 

2.1 Bakgrund 

I arbetet används begreppen digital teknik, engelskans technology och digitala verktyg som 
synonymer. 

2.1.1 Vad är digital teknik/digitala verktyg? 

Med teknik menar vi ett antal metoder som människan tagit fram för att tillfredsställa sina 
önskningar och behov. Ordet teknologi betyder i många språk (bl.a. i engelskan) samma sak 
som teknik, men i svenskan anger teknologi läran om tekniken och främst den industriella 
tekniken (Nationalencyklopedin, 2012). Verktyg är i sin tur något som är antingen naturligt 
eller tillverkat för att underlätta arbete (Wikipedia, 2012). Digital teknik är den grundläggande 
tekniken bakom elektroniska apparater och system, t.ex. datorn, räknedosan, mobiltelefoner 
m.fl. Den använder sig av ett siffersystem vanligtvis 1 och 0, som i sin tur betyder ström på 
eller av (Nationalencyklopedin, 2012). Digitala verktyg blir således sådana elektroniska ting 
som tillfredsställer ett behov hos människan. Med digital teknik eller digitala verktyg i skolan 
avses t.ex. miniräknare, smartboard, DVD-spelare, datorer och mjukvaran till dessa, eller nya 
uppfinningar som ännu inte är en del av skolans värld, t.ex. mobiltelefoner och surfplattor. 
Dessa är påväg in i skolans värld, men inte riktigt lika accepterade som datorer och 
miniräknare i dagsläget. 
 
Digitala verktyg är skiftande till sin natur (Koehler & Mishra, 2008). En dator kan t.ex. 
användas till många olika användningsområden, som att skriva, rita, göra beräkningar m.m. 
Samtidigt kan den vara ett verktyg för kommunikation (t.ex. email eller direktchatt), ett 
verktyg för design och konstruktion (via olika programvaror) eller att låta människan göra 
saker han/hon inte skulle kunna klara annars, t.ex. göra svåra beräkningar. Digitala verktyg 
betraktas som dunkla till sin funktion, hur de faktiskt fungerar är dolt för de flesta användare. 
Precis som en bil, för att kunna köra den behövs ingen kunskap om transmission eller kunskap 
om hur man byter däck, men skulle en punktering inträffa är det bra att ha kunskap om vissa 
delar som inte hör ihop med körkunskaper som att kunna byta däck. För att kunna använda en 
dator behövs inte någon kunskap om logiska grindar, transistorer resistorer, dioder1 m.m. Men 
för att kunna använda den effektivt kan vissa tekniska kunskaper behövas som att installera 
programvara, enkel felsökning m.m. Digitala verktyg är även instabila i den bemärkelsen att 
de förändras och utvecklas väldigt snabbt. Många gånger saknar lärare erfarenhet av att 
undervisa med digitala verktyg. Den kunskap en genomsnittlig lärare fick i sin utbildning i 
form av kunskap om digitala verktyg, den typen existerar nästan inte idag. Denna instabilitet 
och oerfarenhet gör att lärare måste förändras och hänga med i utvecklingen, att ha 
inställningen att lära sig hela livet. Det kan i sin tur leda till stor frustration (Koehler & 
Mishra, 2008). Frågan blir då vilken typ av kompetens morgondagens lärare behöver för att 
kunna använda sig av digitala verktyg i matematikundervisningen? 

                                                
1 Centrala byggelement inom digitaltekniken (Nationalencyklopedin, 2012). 
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2.1.2  Att integrera digital teknik/digitala verktyg 

Integrering av teknik i undervisning är ingen ny företeelse. Allt eftersom människan uppfunnit 
nya tekniker, skriftspråket, svarta tavlan, datorn m.m. har detta integrerats i undervisning trots 
att de från början sågs som en främmande och icke nödvändig teknik (Koehler & Mishra, 
2008). Digitala verktyg har dock sina fördelar och begränsningar. Samtidigt är 
begränsningarna i verktygen inte samma som begränsningarna hos användaren. T.ex. kan 
mobiltelefonen mycket mer än vad vi använder den till, t.ex. att spela in TV-program miltals 
från TV-apparaten eller starta bilen på avstånd. Dessutom är många digitala verktyg 
konstruerade för affärsverksamhet, t.ex. kalkylprogram, då krävs det av läraren att arbeta sig 
igenom detta dunkel för att kunna använda verktyget för pedagogiska ändamål (Koehler & 
Mishra, 2008). Användandet av digitala verktyg i undervisningen blir ännu mer komplex 
beroende på i vilken social och institutionell kontext läraren arbetar i. Ofta ses problemet med 
digitala verktyg vara någon annans problem. Den tekniska biten sköts av tekniker och den 
pedagogiska biten av lärare och de har olika syn på varandra. Teknikerna ser lärare som 
konservativa, motståndare till förändring och omedvetna om möjligheterna digitala verktyg 
skapar. Lärarna i sin tur ser teknikerna som ytligt entusiastiska, okunniga vad det gäller 
utbildning och inlärningsteorier samt omedvetna om verkligheten i klassrummet. Deras olika 
bakgrunder ger dem olika sätt att se på digitala verktyg vilket försvårar samarbetet. Speciellt 
tydligt blir detta när det gäller nyare digitala verktyg (Koehler & Mishra, 2008). 
 
Att kunna integrera teknik i undervisningen som leder till en god utveckling av 
ämnesinnehållet kräver en genomtänkt sammanvägning av alla tre nyckelkomponenter av 
kunskap, teknik, pedagogik och ämnesinnehåll. Kärnan är att det inte finns en enskild teknisk 
lösning som gäller för varje lärare, varje ämne, varje kurs eller varje syn på undervisning. 
Kvalitativ undervisning kräver en utveckling av nyanserad förståelse av den komplexa 
relationen mellan teknik, pedagogik och ämnesinnehåll, och att använda den förståelsen för 
att utveckla lämpliga, innehållsspecifika strategier och representationer. Produktiv integrering 
av teknik behöver ta hänsyn till alla tre komponenterna inte isolerade, utan snarare i de 
komplexa förhållanden i systemen som utgörs av dessa tre huvudelement (Koehler & Mishra, 
2008). 

Lärande som grundar sig i sociokulturella teorier innebär att aktivitet och lärande är tätt 
sammanflätade. Det leder till att de tekniska verktygen inte är passiva utan snarare aktiva. 
Med olika verktyg kan begrepp och samband synliggöras på ett sätt som annars vore omöjligt. 
Tekniken gör det också möjligt att ersätta verkliga upplevelser med virtuella. Detta är viktigt 
eftersom en djupare förståelse grundas på erfarenhet antingen den är verklig eller simulerad 
(Jönsson, Lingefjärd, & Mehanovic, 2010). 

Inom matematikundervisningen kan grafritande program öka förståelsen för funktioners 
betydelse och egenskaper. På samma sätt kan tillgängliga datorbaserade program hjälpa 
eleverna att samla och analysera data samt ge tillgång till multipla representationsformer 
som kan förändra deras tänkande. Teknologi som interaktiva skrivtavlor, chatt funktioner, 
samt olika typer av datorspel ger eleverna möjligheter att kommunicera och analysera sitt 
matematiska tänkande (Jönsson, Lingefjärd, & Mehanovic, 2010, s. 33). 
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Vidare skriver de (Jönsson, Lingefjärd, & Mehanovic, 2010) att lärarnas kunskaper om IKT 
och den personliga uppfattningen om vad som är god undervisning har stor betydelse när det 
gäller att effektivt integrera teknik i matematikundervisningen. Även Skarin (2007) hävdar att 
lärarens pedagogiska förhållningssätt till IT är en viktig komponent. 

2.1.3 Varför ska digital teknik integreras i undervisningen? 

Integreringen av digitala verktyg i undervisningen är viktig ur flera synpunkter. Det finns som 
mål i styrdokumenten för skolan, det höjer motivationen hos eleverna och är samtidigt ett stöd 
för lärande. Även EU kräver att alla invånare ska inneha en viss digital kompetens 
(Lingefjärd, 2011). I ett arbete av Olsson (2011) ger lärarna följande argument för att använda 
IT i undervisningen, ökad motivation, större möjligheter att diskutera matematik och att styra 
innehållet i undervisningen. Eleverna deltar aktivt och ges möjlighet att söka samband och 
mönster samt att de får uttrycka sig matematiskt (Olsson, 2011). 

2.2 Tidigare forskning 

Ett flertal examensarbeten behandlar integrering av olika digitala verktyg i undervisningen, 
t.ex. smartboard (Almén & Thörnow, 2010; Fridén & Fridén, 2011) Excel (Richter & Nilsson, 
2006) och Geogebra (Besada, 2011). Gemensamt för alla dessa är att verktygen uppfattas öka 
motivationen och är ett stöd för lärandet men att stor vikt måste läggas på kunskap om 
verktygen för att det ska bli ett effektivt instrument. Andra examensarbeten har mer studerat 
datoranvändningen överlag i undervisningen t.ex. Åberg (2010) och Håkansson & Polito 
(2010). Där är kontentan att det i de flesta fall är positivt att använda datorn som verktyg både 
ur lärandesynpunkt och ur motivationssynpunkt, dock finns det hinder ibland i lärarnas 
kompetens, antingen i datorn som verktyg eller i programvarornas funktion. 

2.2.1 Satsningar på IKT-utbildning bland lärare i Sverige 

Tre stora projekt som Skolverket initierat är ITiS, matematiksatsningen och Pim-projektet. 
Alla dessa handlar i stor utsträckning om kunskap om digitala verktyg.  

ITiS-projektet2 var ett stort projekt som pågick 1999-2002 till vilket regeringen avsatte 1,5 
miljarder kronor. Projektet involverade 50 % av lärarna i allt från förskola till gymnasieskola i 
samtliga Sveriges kommuner. Den viktigaste aspekten i projektet var pedagogiskt inriktad 
kompetensutveckling för de deltagande arbetslagen. Utvärderingen (Tebelius, 2003) av 
projektet visade ett förändrat synsätt och en ökad användning av IT i det pedagogiska arbetet 
över tid. Många av arbetslagen ansåg att deras deltagande i projektet gett självreflektion och 
nya perspektiv på lärande. Utvärderingen visade också att IT-användningen i viss mån hade 
betydelse för elevernas motivation, kommunikativa kompetens och lärande. Men utredarna 
ansåg att ITiS-satsningen som incitament till skolutveckling inte hade nått ända fram, 
eftersom utvecklingen inte kommit eleverna till godo fullt ut (Tebelius, 2003). Utvärderingen 
visar alltså att deltagande i projekt av detta slag ökar medvetenheten om IT som pedagogiskt 
verktyg, men för att nå ända fram till ett förändrat arbetssätt krävs också ett nytt sätt att 
relatera till barn och ungdomar och deras erfarenheter. 

                                                
2 ITiS ett nationellt program för IT i skolan. 
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I Skolverkets rapport (Olteanu & Lennerstad, 2011) utvärderas två vanligt förekommande 
arbetsmetoder inom matematiksatsningen som gjordes 2009-2011. Där ingår bl.a. 
matematikundervisning med elevdatorer och interaktiva skrivtavlor. I rapporten framkommer 
att datorsatsningarna endast i få fall lett till goda resultat, medan däremot de projekt där man 
involverat och fokuserat även på samarbete mellan lärare i högre grad har lyckats. En 
nyckelfaktor som har kunnat identifieras som en anledning till mindre lyckade resultat är den 
tekniska supporten på framförallt datorer. De tekniska svårigheterna med skrivtavlorna har 
inte varit särskilt stora. Man har i utvärderingen också sett tydliga samband mellan kvaliteten 
hos utbildningen, verktygen och projektens framgång. 

Här måste lärarna på ett tydligt sätt signalera vad de behöver – om utbildningen är 
tillräcklig för den egna verksamheten eller inte. De tekniska experterna kan inte förväntas 
ha kunskap om hur lärare och elever arbetar, eller vill arbeta (Olteanu & Lennerstad, 
2011, s. 11). 

En tolkning som görs i beskrivningen av projekten är att IKT inte kan ses som isolerat från 
metod, didaktisk teori och det specifika ämnets förutsättningar. Det krävs att läraren kan 
integrera dessa på ett sätt som främjar lärande. 

I PIM3-projektet (Skolverket, 2012) har Skolverket fått ett uppdrag av regeringen att främja 
utveckling och användning av informationsteknik i skolan. PIM är ett erbjudande till enskilda 
pedagoger och kommuner i kompetensutveckling. PIM består av ett antal studiehandledningar 
och instruktioner där pedagoger med erfarenhet från skolan visar hur IT och media kan 
användas i skolan, som en slags fortsättning på ITiS-projektet. Hösten 2007 studerade 30 000 
pedagoger i denna virtuella miljö och 100 kommuner hade formulerat egna mål för 
kompetensutveckling inom projektet. I en utvärdering av projektet i Jönköpings kommun år 
2007 beskrivs helhetsintrycket av projektet vara mycket bra och nästan alla deltagare tror att 
de kommer använda sina kunskaper i sitt kommande arbete (Skolverket, 2012). 

Sammantaget visar alla dessa tre projekt att lärarnas digitala kompetens ökar men att det krävs 
lite mer av lärarna för att använda den kunskapen i den dagliga verksamheten. Intrycket av 
PIM, är att det i ännu större utsträckning än de tidigare projekten syftar till att öka kunskapen 
om hur man använder digitala verktyg i verksamheten. 

2.2.2 Studier av lärares kompetens inom områdena teknik, pedagogik och 

ämnesinnehåll 

I en undersökning från USA (Archambault & Crippen, 2009) där man studerat Technological 
Pedagogical Content Knowledge (TPACK)4 hos K-12 online-lärare, visade det sig att lärarna 
upplevde sig ha goda kunskaper inom områdena pedagogik, ämnesinnehåll och 
kombinationen av dessa. Lärarna ansåg sig ha sämre kunskaper när det gäller teknik. Den 
visade också starka samband mellan pedagogik och ämnesinnehåll men väldigt svaga 
samband mellan teknik och pedagogik samt teknik och ämnesinnehåll. I öppna frågor 
framkom svårigheter med att lära sig ny teknik. 

                                                
3 PIM står för praktisk IT- och mediekompetens. 
4 TPACK står för Technological Pedagogical And Content Knowledge, och beskrivs mer utförligt längre fram i 
arbetet. 
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I en pilotstudie genomförd av Graham (2009) undersöktes TPACK hos 15 lärare i 
naturvetenskapliga ämnen som deltog i ett utvecklingsprogram. Detta program innebar både 
teoretiska inslag, men även att deltagarna fick prova använda teknik i undervisning. 
Resultaten visade att för att ha en god TPACK-kompetens så behövs också kunskap på 
teknikområdet (det som nedan kallas TK, technological knowledge). Samtidigt visade det sig 
att flera av deltagarna använde teknik med generella pedagogiska strategier (t.ex. word, 
kalkylprogram, powerpoint etc.) mer än ämnesspecifika pedagogiska strategier (t.ex. digitala 
mikroskop, sonder, simulationer, etc.) och att det oftast var läraren och inte studenterna som 
använde tekniken. 

Dessa studier visar att kunskapen inom teknik, kombinationen av teknik och pedagogik samt 
kombinationen av teknik och ämnesinnehåll är lägre än inom övriga områden inom 
ramverket, men att detta kan förändras genom utbildning. Detta visas också i en studie av 
Shin (2009) där verksamma lärare som deltog i sommarkurser i digital teknik fick en djupare 
och mer komplex förståelse för TPACK. Landry (2010) beskriver det, genom att erbjuda 
lämpliga tekniska upplevelser kan begreppet TPACK flyttas bortom teorin och mot praktiken, 
mot att förbättra den strategiska matematikundervisningen. 

2.2.3 Kön och erfarenhetens betydelse  

Skillnader mellan könen märks på olika sätt i vårt samhälle, t.ex. olika kill- och tjejleksaker, 
olika fokus på kill- och tjejsporter, kill- och tjejkläder m.m. Även i dataspelens värld finns 
denna skillnad. Bertozzi & Seungwhan (2010) har sett skillnad på vilka typer av spel män och 
kvinnor spelar. Kvinnorna spelar oftare spel av den typ som också existerar som analoga spel, 
t.ex. gin, schack och olika typer av patienser. Männen spelar oftare spel av mer komplex 
karaktär där det krävs mer av spelaren t.ex. World of Warcraft. De hävdar att det finns en 
positiv korrelation mellan hur mycket man spelar dataspel och vilken attityd man har till att 
lära sig ny digital teknik. Personer som spelar speciellt spel som kräver mer av spelaren har en 
högre självkänsla och känner sig bekväma med att lära sig ny digital teknik (Bertozzi & 
Seungwhan, 2010). Även Jackson m.fl. (2008) hävdar att män använder digital teknik för spel 
i högre utsträckning än kvinnor. 

Människan har hela tiden skapat sig mer erfarenhet som han/hon försöker föra vidare till nästa 
generation, dock går inte allt att föra över via det skrivna eller talade ordet, vi måste själva få 
erfara det. Betydelsen av yrkeserfarenhet visas i olika studier t.ex. Samuelsson & Samuelsson 
(2011) och Nilsson (2010). Att erfarenhet har betydelse för elevers utbildning visas också i 
besluten kring lärarlegitimationen. För att få lärarlegitimation måste du ha minst ett års 
yrkeserfarenhet (Skolverket).  

2.3 TPACK 

Vad behöver lärare för kunskaper och färdigheter för att undervisa i matematik? Shulman 
(1987; 1986) beskriver kategorier av kunskap som krävs av lärare för att främja förståelse 
bland studerande. 

(1) Content knowledge, inkluderar kunskap om ämnet och hur detta är strukturerat 
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(2) General pedagogical knowledge, refererar till de allmänna principer och strategier i 
klassrummet så som ledning och organisation som överskrider ämnet 

(3) Curriculum knowledge, med särskilt grepp om de material och program som fungerar 
som verktyg för lärare 

(4) Pedagogical content knowledge, en särskild blandning av innehåll och pedagogik som 
är unikt för lärare, deras egen speciella form av professionell förståelse 

(5) Knowledge of learners, kunskap om studenterna och deras karaktärer 
(6) Knowledge of educational contexts, kunskaper om pedagogiska sammanhang, alltifrån 

arbetet i gruppen eller klassrummet, styrning och finansiering av skoldistrikt, till 
karaktären hos samhällen och kulturer 

(7) Knowledge of educational ends, kännedom om vad utbildningen leder till, syften och 
värderingar och deras filosofiska och historiska grunder 

Det som enligt Shulman (1987) är det mest specifika och det som skiljer lärare från andra 
ämnesspecialister är pedagogical content knowledge (PCK). Det är en kombination av 
ämnesinnehåll och pedagogik med en bakomliggande förståelse för hur specifika ämnen, 
uppgifter eller problem kan bli organiserade, representerade och anpassas till olika intressen 
och förmågor hos elever. Kärnan i PCK är på vilket sätt ämnet transformeras för undervisning 
som uppstår när läraren tolkar ämnet och hittar olika vägar att representera och göra det 
tillgängligt för de studerande (Mishra & Koehler, 2006). 

Baserat på Shulmans idé om pedagogical content knowledge har ett annat ramverk uppstått, 
technological pedagogical content knowledge. Detta ramverk förkortas TPACK och används 
för att beskriva vad lärare behöver veta för att effektivt integrera teknik i den dagliga 
undervisningen (Schmidt, Baran, Thompson, Mishra, Koehler, & Shin, 2009). Basen i 
ramverket bygger på förståelsen att undervisning är en väldigt komplex aktivitet som beror på 
många olika typer av kunskaper (Mishra & Koehler, 2006). 

TPACK består i huvudsak av tre kunskapsområden: ämnesinnehåll (content knowledge), 
pedagogik (pedagogical knowledge) och teknik (technological knowledge) samt kopplingar 
mellan dessa områden vilket illustreras i figur 1 nedan. Relationen mellan dessa 
kunskapsområden, ämnesinnehåll (det aktuella ämnet som ska läras ut), pedagogik (processen 
och/eller metoderna i lärandet och undervisningen) och teknik (både vanliga som svarta tavlan 
och mer avancerade som datorer) är komplex och nyanserad (Mishra & Koehler, 2006). 
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Figur 1: Ramverket TPACK (http://tpack.org/) 

 
Nedan beskrivs varje delområde för sig utifrån de definitioner som Mishra och Koehler 
(2006) tagit fram under fem års forskning inom området. Dessa definitioner används av flera 
t.ex. Archambault & Crippen (2009), Harris m.fl. (2009) och Schmidt (2009). 
 
Content knowledge (CK) 

Området handlar om kunskap i det aktuella ämnet som ska läras ut (ämneskunskap). Lärare 
måste ha kunskap om och förstå det ämne han/hon undervisar i, vilket inkluderar centrala 
fakta, teorier, regler för bevis och bevisföring samt procedurer inom ett givet område (Mishra 
& Koehler, 2006). 

Pedagogical knowledge (PK) 
Pedagogical knowledge är en djup kunskap om de processer och undervisningsmetoder som 
sker/används i klassrummet, detta omfattar bl.a. generella undervisningssyften, värden och 
mål. Det inkluderar kunskap om tekniker och metoder som kan användas i klassrummet, t.ex. 
hur man fångar intresse, men även strategier för att utvärdera elevernas förståelse. En lärare 
med djup pedagogical knowledge förstår hur elever skapar kunskap, vilka förmågor som 
behövs och utvecklar positiva attityder gentemot undervisning. PK kräver en förståelse för 
kognitiva, sociala och utvecklingsteorier i undervisning och hur detta kan appliceras på 
eleverna i klassrummet. Kunskap om metoder för lärande, lärprocesser, men också 
hanteringen av klassrumssituationen, lektionsplanering och elevers inlärning ingår (Mishra & 
Koehler, 2006). 

Pedagogical content knowledge (PCK) 

Detta område inkluderar vetskap om vilken undervisningsmetod som passar innehållet och 
likväl, vetskap om hur element i innehållet kan bli arrangerade för ett bättre lärande. Den här 
kunskapen är annorlunda till skillnad från kunskapen hos en ämnesexpert och från generella 
pedagogiska kunskaper som delas av alla lärare oavsett ämne. PCK innehåller 
representationen och formuleringen av vissa koncept, pedagogiska tekniker, kunskap om 
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koncept som kan vara lätt eller svårt att lära, kunskap om elevernas tidigare kunskap och om 
kunskapsteorier. Det involverar dessutom kunskap om undervisningsstrategier som införlivar 
lämpliga konceptuella representationer för att ta itu med inlärningssvårigheter och 
missförstånd och skapa en meningsfull förståelse. Det inkluderar också vad eleverna har med 
sig till undervisningssituationen, denna kunskap om eleverna inkluderar deras strategier, 
förutfattade meningar och missförstånd de kanske har i ett speciellt område och potentiella 
missförstånd av tidigare erövrad kunskap (Mishra & Koehler, 2006). Målet inom området är 
att utveckla en bättre undervisning genom att blanda ämneskunskap och pedagogik. 

Technology knowledge (TK) 

Technology är kunskap om olika tekniska hjälpmedel alltifrån papper och penna till olika 
digitala tekniker såsom DVD, interaktiva skrivtavlor, internet, programvara m.m. Det infattar 
färdigheter som krävs för att hantera dessa tekniker. I fallet med digitala tekniker, inkluderas 
kunskap om operativsystem och mjukvara till datorer, och förmågan att använda mjukvara så 
som ordbehandlingsprogram, kalkylprogram, sökverktyg och e-mail. TK inkluderar kunskap 
om hur man installerar och tar bort biverktyg (t.ex. externa hårddiskar eller miniräknare 
kopplad till dator), installerar och avinstallerar mjukvaror och skapar och arkiverar dokument. 
Eftersom tekniken hela tiden förändras, så ändras karaktären hos TK med tiden också. Många 
av exemplen ovan (operativsystem, ordbehandlingsprogram, sökverktyg mm) kommer 
säkerligen att förändras och kanske även försvinna under de följande åren. Förmågan att lära 
sig och anpassa sig till ny teknik (oberoende av vilken teknik det än är) kommer att vara 
viktigt (Mishra & Koehler, 2006). 

Technological content knowledge (TCK) 

Technological content är kunskapen om på vilket sätt teknik och ämnesinnehåll är ömsesidigt 
relaterade. Även om tekniken begränsar vilka representationer som är möjliga, så kan teknik 
ge nyare och mer varierade representationer och större flexibilitet vid navigering mellan olika 
representationsformer. Lärare behöver inte bara veta ämnesinnehållet, men också hur ämnet 
kan förändras genom att använda sig av teknik. Ett exempel är Geogebra (2012) ett verktyg 
för att undervisa i geometri. Det tillåter elever att leka med storlek och former, vilket gör det 
enklare att t.ex. konstruera standardiserade geometribevis. I det här perspektivet så gör 
mjukvaran det som man tidigare gjort när man lärde sig geometri. Genom att låta elever leka 
med geometriska konstruktioner, ändras också geometriundervisningens natur i sig själv. 
Bevis genom konstruktion, där eleven själv kan förändra konstruktionen, är en form av 
matematik som inte fanns tillgängligt före denna teknik. Samma argument kan göras med en 
stor bredd av andra mjukvaror (Mishra & Koehler, 2006). 

Technological pedagogical knowledge (TPK) 

Detta delområde handlar om hur olika tekniker kan användas i undervisningen och förståelse 
för hur teknik kan förändra lärares sätt att undervisa. TPK är kunskapen om existensen, 
komponenterna och kapaciteten hos olika tekniker när de används i olika 
undervisningssituationer och samtidigt från andra hållet, kunskapen om hur undervisningen 
kan förändras som ett resultat av att man använder speciella tekniker. Det kan inkludera en 
förståelse av en rad tekniker som finns för en speciell sak, att då ha förmågan att välja teknik 
baserat på hur väl den passar undervisningssituationen. Insikt om teknikens fördelar och ha 
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pedagogiska strategier och förmågan att applicera dessa. Det inkluderar kunskap om teknik 
för att ha kontroll över klassens närvaro, resultat/betyg och kunskap om mer generella teknik-
baserade idéer som webQuest (WEBquest), diskussionsforum och chattrum (Mishra & 
Koehler, 2006). 

Technological pedagogical content knowledge (TPACK) 
Technological pedagogical content knowledge är en framväxande form av kunskap som väver 
ihop alla tre huvudkomponenterna, (content, pedagogy och technology). Den här kunskapen 
är annorlunda än kunskapen som en ämnes- eller teknikexpert har och också från en generell 
pedagogisk kunskap som delas av alla lärare oavsett ämne. Enligt Mishra (2006) är TPACK 
basen i god undervisning med teknik och kräver en god förståelse för representationen av 
koncepten i ett ämne via teknik, men också pedagogiska metoder som använder teknik på ett 
konstruktivt sätt för att undervisa om ett speciellt innehåll. Det inkluderar kunskap om vad 
som gör vissa koncept svåra eller lätta att lära och hur teknik kan hjälpa till att avhjälpa en del 
av de problem eleverna möter. Även kunskap om elevers förkunskaper och kunskapsteorier, 
och hur teknik kan användas för att bygga på existerade kunskap och utveckla nya 
kunskapsteorier och stärka tidigare sådana ingår (Mishra & Koehler, 2006). Schmidt, m.fl. 
(2009) hävdar att detta ramverk också är innehållsberoende. Dels beroende av vilket ämne 
som studeras, i detta fall matematik, men också av de styrdokument som styr hur 
undervisning ska gå till. 
 
I styrdokumenten för undervisning av matematik i gymnasieskolan (GY2011) står: 
 

I undervisningen ska eleverna dessutom ges möjlighet att utveckla sin förmåga att 
använda digital teknik, digitala medier och även andra verktyg som kan förekomma inom 
karaktärsämnena (Skolverket, 2011, s. 1) 
 

Av citatet ovan framgår att lärare i matematik måste kunna använda digital teknik, och 
digitala medier för att kunna hjälpa eleverna att utveckla den förmågan. 

2.3.1 Vad kännetecknar en matematiklärare med god TPACK-kompetens? 

Enligt Grandgenett (2008) finns det sex punkter som karaktäriserar matematiklärare med god 
kompetens inom technological pedagogical content knowledge (TPACK). 

(1) De är öppna och testar nya tekniska verktyg i klassrummet. De är säkra på att om detta 
görs på ett genomtänkt och interaktivt sätt så kommer eleverna att lära sig något av värde 
varje gång de testar något nytt. 

(2) De är fokuserade på det matematiska området som undervisningen ska handla om, 
samtidigt som de tar vara på teknikens fördelar när de ger instruktioner. 

(3) De har klara och systematiska pedagogiska strategier när de undervisar i matematik. De 
strävar efter att veta var deras elever befinner sig begreppsmässigt och vilka noggrant utvalda 
sekvenser av klassrumsinteraktioner och uppgifter eleverna behöver för att gå vidare i 
undervisningsprocessen. 
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(4) Dessa lärare erbjuder eleverna förklaringar till vad de gör med tekniken, varför en speciell 
teknik är lämplig för en specifik matematisk situation och kanske även hur den utvalda 
tekniken principiellt fungerar. 

(5) De använder teknik för administrativa funktioner som kan hjälpa dem styra deras 
matematikundervisning. Genom datatester av olika slag och bedömning av dessa kan läraren 
identifiera brister i elevers förståelse och på så sätt ändra pedagogiskt angreppssätt med några 
eller alla elever. 

(6) De är bekväma i sin yrkesroll och optimistiska till förändring och utveckling. De förväntar 
sig förändring, inte bara i de tekniker som finns tillgängliga för dem i klassrummet, men 
också i det matematiska innehållet i sin undervisning. De är omhändertagande ledare som kan 
välkomna elever in i den ständigt förändringsbara och utvecklande matematiken (efter 
Grandgenett, 2008, s. 157-159). 
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3 Syfte och frågeställningar 
Undersökningen har undervisning och användandet av digitala verktyg i fokus. Syftet är att få 
kunskap om vilken kompetens matematiklärare upplever att de har inom områdena digitala 
verktyg, pedagogik och ämnesinnehåll, inklusive kombinationer av dessa samt studera om 
kön och undervisningserfarenhet har betydelse i sammanhanget. 

3.1 Frågeställningar: 

Vilken är den upplevda kunskapsnivån hos lärare i matematik som är specifik för digitala 
verktyg, pedagogik och ämnesinnehåll, inklusive kombinationer av dessa? 

Har kön och undervisningserfarenhet betydelse för den upplevda kunskapsnivån hos lärare i 
matematik som är specifik för digitala verktyg, pedagogik och innehåll, inklusive 
kombinationer av dessa? 
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4 Metod 
Genom en kvantitativ undersökning besvaras frågeställningarna: 

− Vad är den upplevda kunskapsnivån hos lärare i matematik som är specifik för digitala 
verktyg, pedagogik och innehåll, inklusive kombinationer av dessa? 

− Har kön och undervisningserfarenhet betydelse för den upplevda kunskapsnivån hos 
lärare i matematik som är specifik för digitala verktyg, pedagogik och innehåll, 
inklusive kombinationer av dessa? 

4.1 Enkät som metod 

Insamling av data sker via en webbsurvey. Det innebär att respondenterna via en länk besöker 
en webbsajt där en enkät finns online. Fördelarna med detta är flera, utseendet är lätt att ändra, 
de flesta svarsalternativen är ”klickbara”, formuläret kan utformas så att om det finns en 
filterfråga, så ”hoppar” formuläret till rätt alternativ beroende på hur respondenten svarar och 
svaren lagras automatiskt i en databas. Svaren blir automatiskt anonyma vilket gör att ingen 
tid behöver läggas på att koda svaren (Bryman, 2008). Detta sammantaget gör att enkäten är 
lätt att utforma, administrera och sammanställa. Nackdelarna med webbenkäter är samma som 
vid traditionella enkäter, dvs. felkällor som beror på bortfall, urval, täckning och mätfel är 
desamma (Avery, 2006). 

4.2 Konstruktion av enkäten 

Enkäten konstruerades genom att en enkät gjord i USA (Archambault & Crippen, 2009), 
översattes och modifierades för att satisfiera svenska förhållanden och den nivå i skolsystemet 
som skulle undersökas samt att ett antal bakgrundsfrågor lades till, kön, utbildning/examen 
och undervisningserfarenhet. Frågorna är från början konstruerade genom att använda de tre 
områdena content (ämnesinnehåll), pedagogy (pedagogik) och technology (teknik) samt 
blandningar av dessa (technological content, technological pedagogy, content pedagogy och 
technological pedagogical content knowledge). Frågorna baseras på definitioner gjorda av 
Koehler och Mishra (2005) och Shulman (1986). Möjligheten att kommentera varje 
delområde gavs i öppna frågor. Strukturen i enkäten visas i Tabell 1 och enkäten finns i sin 
helhet i Bilaga 1. 

Tabell 1: Frågor som hör till varje delområde. 

Område Del Fråga 

Pedagogy A  1-3 

Technology B  4-6 

Content C  7-9 

Pedagogical Content E  13-16 

Technological Content D  10-12 

Technological Pedagogy F  17-20 

Technological Pedagogical Content G  21-23 

 



Linnéuniversitetet  Maria Sundberg 
 

19 
 

Enkäten kodades i HTML5 via Google Docs. Det alternativet möjliggjorde skapandet av olika 
varianter av frågor, både frågor där svarsalternativen ligger ”klickbara” och öppna frågor där 
respondenten ombeds att skriva svaret i en rektangulär ruta. 

Respondenterna ombads att först besvara två bakgrundsfrågor: kön och undervisnings-
erfarenhet, för att avgöra om dessa faktorer har betydelse för kunskapsnivån inom pedagogik, 
teknik och ämnesinnehåll samt kombinationer av dessa. Därefter fick de bedöma sin förmåga 
att utföra olika moment med utgångspunkt i sin undervisning. Svaren angavs i en 5-punkt 
Likert-skala, från 1 = mycket svag till 5 = mycket god. 

Eftersom enkäten är en översättning från amerikanska förhållanden och engelskt språk ökades 
validiteten på tre olika sätt. En engelskspråkig lärare fick se över översättningen, en 
pilotundersökning genomfördes bland universitetslärare med erfarenhet av 
matematikundervisning på gymnasienivå och en diskussion fördes med en lektor vid 
Högskolan Dalarna. Enkäten bearbetades utifrån dessa kommentarer och den diskussionen. 

4.3 Pilotundersökning och enkätdiskussion 

Vid pilotundersökningen framkom många bra synpunkter bl.a. angående skalan. Förslaget var 
att ändra den så att 1 motsvarar mycket svag och 5 mycket god. Några frågor som inte var 
frivilliga föreslogs bli det. Många av synpunkterna som kom in handlade om formuleringar 
och ordval, dessa diskuterades väldigt ingående i diskussionen med en lektor vid Högskolan 
Dalarna. Begreppet förmåga var en av de viktigaste, eftersom det begreppet finns med i 
styrdokumenten för skolan ansågs det kanske olämpligt att använda. Även begreppet teknik 
ansågs som svårt att förstå vad som avsågs. Det framkom även synpunkter på hur man skulle 
se skillnaden mellan de olika områdena, att en del frågor kunde tolkas som att de handlade om 
samma sak. 

Överlag gav pilotundersökningen och enkätdiskussionen en bra feedback och genom att 
genomföra de föreslagna ändringarna förbättrades enkäten. Oklarheter kring orden förmåga 
och teknik klargjordes genom att i introduktionsbrevet förklara vad som avsågs (se Bilaga 2). 

4.4 Forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådet (2002) har fyra huvudkrav för det grundläggande individskyddet i forskning, 
informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Dessa innebär att deltagarna 
ska informeras om forskningens syfte, vilken uppgift de har i projektet och villkoren för 
deltagande samt att deltagandet är frivilligt. Det handlar också om att deltagarna har rätt att 
själva bestämma om de vill delta eller inte samt att deltagarna ska ges största möjliga 
konfidentialitet och att materialet förvaras på sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av det. 
Dessutom får inlämnade uppgifter endast användas för forskningsändamål. Kraven på 
information och samtycke beaktades i introduktionsbrevet (se Bilaga 2) och i den inledande 
texten till enkäten (se Bilaga 1). Kravet på konfidentialitet gällande deltagarnas identitet 
beaktades i resultatredovisningen och all information från enkäten har lösenordsskyddats. 

                                                
5 HTML står för programmeringskoden Hyper Text Markup Language. 
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4.5 Urval 

Via hemsidan Gymnasieguiden (http://www.gymnasieguiden.se/) söktes alla gymnasieskolor i 
Dalarna fram. Därefter besöktes skolornas hemsidor och en sökning gjordes efter ord eller 
meningar som indikerar att skolan arbetar med digitala verktyg t.ex. 

• Vi har högt ställda mål vad det gäller att utnyttja IKT teknik som pedagogiskt verktyg,  
• Vårt projekt med nästa generations lärande 
• Alla elever får en egen bärbar dator 
• Skolan har länge varit det självklara valet för elever med intresse för datorer och 

media 
• Modernt IT-lärande 
• Datorn är ett självklart verktyg i det dagliga arbetet 
• Olika läromedel och modern informationsteknik används i kunskapssökandet 
• Skolan har en hög datortäthet 
• Under utbildningen får varje elev låna en bärbar dator, som används i de flesta ämnen 

 
Dessa skolor togs ut i urvalet, totalt 13 av 25 skolor. Personallistor togs fram från hemsidorna 
och i vissa fall togs telefonkontakt med skolorna för att ta reda på vilka lärare som 
undervisade i matematik. Varje lärare fick ett e-mail med ett introduktionsbrev och en länk till 
den webbaserade enkäten (Bilaga 1). Efter 15 dagar skickades en påminnelse till de som inte 
angett sin mailadress i enkätsvaret. I detta urval av 73 lärare, så ledde tekniska problem till att 
7 respondenter inte fick tillgång till enkäten. Det framkom också att en slutat arbeta vid den 
utvalda skolan och att en inte undervisade i matematik. Då dessa räknats bort blev antal 
respondenter 26, en svarsfrekvens på 41 %. Denna kvantitativa undersökning är av deskriptiv 
art och resultaten kan inte generaliseras utanför den undersökta gruppen. Möjligen kan 
tendenser ses i materialet. 

4.6 Analys av data 

Användandet av en självadministrerad och webbaserad enkät som distribuerades via e-mail 
säkerställde att alla deltagare lätt kunde besvara enkäten. Dessutom kunde den sändas till 
många samtidigt. 

En beräkning av variationsbredden gjordes inom varje delområde för varje respondent och 
medelvärdet av detta beräknades för varje delområde. Dessa värden framgår av Tabell 2. Om 
respondenternas svar ligger på samma nivå inom samma delområde är variationen 0, vilket 
innebär att alla 3-4 frågor mäter samma sak. Däremot om respondenternas svar ligger på 
väldigt olika nivåer kan variationen som högst bli 4. Vilket skulle innebära att frågorna inom 
delområdet inte mäter samma sak.  
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Tabell 2: Medelvärdet av variationsbredden för varje delområde 

Delområde Variation 

1. Pedagogy 0,6 

2: Technology 1,04 

3. Content 0,6 

4. Technological Content 1 

5. Pedagogical Content 1,08 

6. Technological Pedagogical 1,28 

7. Technological Pedagogical Content 1,16 

 

Av Tabell 2 framgår att variationen för varje delområde är lågt. Vilket betyder att den interna 
reliabiliteten är god, alltså att frågorna inom varje delområde mäter samma sak. 

Analysen av resultaten har skett på samma sätt som Archambault och Crippen (2009) för att 
kunna jämföra dessa båda undersökningar. Beskrivning av resultaten har skett med hjälp av 
deskriptiv och analytisk statistik. Detta inkluderar medelvärde och standardavvikelse för fråga 
1-23, samt för de olika delområdena som inkluderar följande kategorier, content, pedagogy, 
technology, technological content, technological pedagogy, content pedagogy och 
technological pedagogical content knowledge. Medelvärdet är ett användbart mått då 
datamaterial ska jämföras med varandra (Britton & Garmo, 2002), för att även beskriva 
spridningen kring medelvärdet användes standardavvikelsen. Analytisk statistik inkluderar 
Pearson´s korrelationskoefficient vilken användes för att mäta sambandet mellan 
delområdena. 

Resultaten har också sammanställts med kön och undervisningserfarenhet som bakgrund. En 
uppdelning av respondenterna i kvinnor och män samt i grupper av olika 
undervisningserfarenhet, (0-10 år, 10-20 år och 20 år -) gjordes. Det visade sig att alla 
respondenter utom en har lärarexamen och av dessa noterar 4 att de är behöriga att undervisa i 
andra ämnen men det framgår inte om de är obehöriga att undervisa i matematik. Därför har 
inte någon analys av behörighet att undervisa i matematik som bakgrund gjorts. 
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5 Resultat 
Enkäten gick ut till totalt 64 respondenter. Svarsfrekvens är 41 %. Av respondenterna är 52 % 
kvinnor och 48 % män. Det anses som en jämn fördelning mellan könen. De som inte fick 
enkäten p.g.a. tekniska problem samt att de som avslutat sitt arbete och inte undervisade i 
matematik togs bort från urvalet. 

Enkätsvaren angavs i en 5-punkt Likert-skala, från 1 = mycket svag till 5 = mycket god. 

5.1 Matematiklärares upplevda kunskapsnivå för varje enkätfråga 

Medelvärde och standardavvikelse för varje fråga visas i Tabell 3  

Tabell 3: Beskrivning av deskriptiva resultat för frågorna rörande lärarnas  

uppskattade förmåga i olika situationer 

Område (fråga) Medelvärde Standardavvikelse 

Pedagogy (1) 4,00 0,632 

Pedagogy (2) 3,84 0,674 

Pedagogy (3) 4,04 0,774 

Technology (4) 3,24 1,209 

Technology (5) 3,48 1,063 

Technology (6) 2,76 1,305 

Content (7) 4,08 0,627 

Content (8) 4,32 0,786 

Content (9) 4,28 0,776 

Pedagogical Content (13) 4,72 0,531 

Pedagogical Content (14) 4,12 0,711 

Pedagogical Content (15) 3,96 0,824 

Pedagogical Content (16) 4,20 0,748 

Technological Content (10) 3,80 0,980 

Technological Content (11) 3,40 1,131 

Technological Content (12) 4,04 0,871 

Technological Pedagogy (17) 3,36 0,975 

Technological Pedagogy (18) 3,36 1,015 

Technological Pedagogy (19) 3,20 1,058 

Technological Pedagogy (20) 3,52 1,170 

Technological Pedagogical Content (21) 2,80 1,200 

Technological Pedagogical Content (22) 3,56 0,941 

Technological Pedagogical Content (23) 3,68 1,085 

 

Av Tabell 3 framgår att alla delfrågor ligger mellan 3-5 poäng, vilket innebär god till mycket 
god förmåga utom två värden som ligger under 3 (fråga 6 och 21). Dessa är förmågan att 
felsöka tekniska problem på elevernas datorer samt förmågan att använda digitala verktyg för 
att undersöka elevernas förkunskaper. Det högsta värdet 4,72 (fråga 13) är förmågan att skilja 
mellan korrekta och felaktiga lösningsförslag gjorda av elever. Dessutom är spridningen bland 
enskilda lärare som störst där frågorna tillhör områdena technology (fråga 4-6), technological 
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content (fråga 10-12), technological pedagogy (fråga 17-20) och technological pedagogical 
content (fråga 21-23). 

5.2 Matematiklärares upplevda kunskapsnivå inom varje delområde 
Tabell 4: Beskrivning av deskriptiva resultat inom delområdena för frågorna rörande lärarnas  

uppskattade förmåga i olika situationer 

Område Medelvärde Standardavvikelse 

Pedagogy 3,960 0,701 

Technology 3,160 1,233 

Content 4,227 0,741 

Pedagogical Content 4,250 0,766 

Technological Content 3,747 1,034 

Technological Pedagogy 3,360 1,063 

Technological Pedagogical Content 3,347 1,149 

 

 

 
  Figur 2: Tabell 4 i ett punktdiagram 

Tabell 4 och Figur 2 visar tydlig skillnad mellan områdena pedagogy, content och 
pedagogical content som ligger högre än övriga technology, technological content, 
technological pedagogy och technological pedagogical content. 

Standardavvikelserna i framförallt Tabell 4 men även Tabell 3 visar att spridningen bland 
enskilda lärare är större inom områdena technology, technological content, technological 
pedagogy, och technological pedagogical content knowledge än inom områdena content, 
pedagogy och pedagogical content.  
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5.3 Könets betydelse för den upplevda kunskapsnivån inom varje 

delområde 
Tabell 5: Beskrivning av deskriptiva resultat för frågorna rörande lärarnas  

uppskattade förmåga i olika situationer fördelade på kön 

  Medelvärde 

Område Kvinnor Män 

Pedagogy 3,923 4,000 

Technology 2,564 3,806 

Content 4,256 4,194 

Pedagogical Content 4,269 4,229 

Technological Content 3,410 4,111 

Technological Pedagogy 3,077 3,667 

Technological Pedagogical Content  3,205 3,500 

 

Tabell 5 visar att inom alla områden utom content och pedagogical content (där ligger de i 
princip lika) ligger männen högre än kvinnorna även om skillnaderna inte är så stora. Största 
skillnaden mellan könen är inom delområdet technology där värdena skiljer sig åt med över 1 
enhet, även technological content (0,7 enheter), technological pedagogy (0,6 enheter) och 
technological pedagogical content (0,3 enheter) har lite större skillnad mellan könen. Lägsta 
skillnaderna ligger mellan pedagogy (0,08 enheter), content (0,06 enheter) och pedagogical 
content (0,04 enheter). 

5.4 Undervisningserfarenhetens betydelse för den upplevda 

kunskapsnivån inom varje delområde 
Tabell 6: Beskrivning av deskriptiva resultat för frågorna rörande lärarnas  

uppskattade förmåga i olika situationer fördelade efter undervisningserfarenhet 

Område Alla 0 -10 år 10-20 år 20år - 

Pedagogy 3,960 3,718 4,333 4,111 

Technology 3,160 2,949 3,778 3,000 

Content 4,227 3,897 4,667 4,500 

Pedagogical Content 4,250 4,115 4,417 4,375 

Technological Content 3,747 3,564 4,111 3,778 

Technological Pedagogy 3,360 3,192 3,875 3,208 

Technological Pedagogical Content  3,347 3,051 4,167 3,167 

 

Tabell 6 visar små förändringar mellan grupperna. Dock visar alla områden ett högsta värde 
för de med 10-20 års undervisningserfarenhet. Ökningen från 0-10 år till 10-20 år är störst för 
området technological content pedagogy (1,1 enheter) för övriga områden ligger ökningen 
mellan 0,3-0,8 enheter. Sänkningen från 10-20 år till 20 år- är som störst för technological 
content knowledge (1 enhet) alltså nästan lika stor sänkning som ökning. För övriga ligger 
sänkningen på 0,04-0,8 enheter, det lägsta för pedagogical content. 
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5.5 Korrelationen mellan delområdena 
Tabell 7: Korrelationen mellan de olika delområdena 

  1 2 3 4 5 6 7 

1. Pedagogy               

2: Technology 0,200              

3. Content  0,712* 0,113           

4. Technological Content 0,646* 0,469 0,623*         

5. Pedagogical Content 0,693* 0,211 0,781* 0,674*       

6. Technological Pedagogy 0,631* 0,475 0,556* 0,890* 0,616*     

7. Technological Pedagogical Content 0,601* 0,365 0,677* 0,804* 0,644* 0,810*   

* Korrelationen är signifikant på 0,1 % nivå 

Värden utan * är ej signifikanta 

 

Tabell 7 visar höga korrelationsvärden (ljusgrå) mellan pedagogy och content, och mellan 
pedagogical content och content, vilket skulle kunna innebära att det är svårt att skilja på 
dessa områden. De ska kanske behandlas som ett område. Detsamma gäller för korrelationen 
mellan technological pedagogy och technological content, mellan technological pedagogical 
content och technological content samt mellan technological pedagogical content och 
technological pedagogy. Låga korrelationsvärden ses mellan alla områden och technology 
(mörkgrå) även om dessa inte är statistiskt signifikanta (kan inte generaliseras) så innebär det 
att dessa områden är distinkta i denna studie. 
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6 Analys 

6.1 Matematikärares upplevda kunskapsnivå inom områdena digitala 

verktyg, pedagogik och ämnesinnehåll, inklusive kombinationer av 

dessa 

Respondenterna i denna studie uppskattade sin förmåga som högst inom områdena content 
(4,23), pedagogical content (4,25) och pedagogy (3,96). Dessa värden indikerar att lärarna 
anser att deras kunskap är mycket god när det gäller att variera och anpassa 
undervisningsmetoder, att skapa material som följer kursplanen, att planera innehåll och i 
vilken ordning innehållet ska presenteras. Kunskapen anses också mycket god när det gäller 
att skilja mellan korrekta och felaktiga lösningsförslag, att förutse missuppfattningar inom ett 
ämnesområde, att planera och lyfta fram det som är intressant samt att stödja elever för att få 
dem att lägga märke till samband mellan olika begrepp. 

Det högst skattade individuella resultatet föll inom området pedagogical content, (fråga 13) 
med ett medelvärde på 4,72 anses förmågan att kunna skilja mellan korrekta och felaktiga 
lösningar gjorda av elever som mycket god. Detta tyder på att lärarna är väldigt vana vid det 
traditionella arbetssättet att eleverna ”lämnar in” lösningar som läraren sedan bedömer. Den 
lägst skattade individuella förmågan föll inom området technology, (fråga 6) med 
medelvärdet 2,76, anses förmågan att kunna hjälpa eleverna med felsökning av tekniska 
problem på sina datorer som svag till god. Detta tillsammans med kommentarer kring 
delområdet tyder på att lärarna anser att detta är ”någon annans” problem, att det ska skötas av 
teknisk personal och inte pedagoger.  

Den näst lägsta ligger bara 0,04 enheter över den lägsta och den faller inom området 
technological pedagogical content, (fråga 21) med medelvärdet 2,80 anses förmågan att 
använda digitala verktyg för att undersöka elevers förkunskaper som svag till god. Detta tyder 
på att lärarna inte har tillräcklig kunskap för att göra tester av olika slag med hjälp av digitala 
verktyg och/eller att det görs i väldigt liten utsträckning. 

Av figur 2 kan man utläsa att alla områden med teknik, 2, 5, 6 och 7 technology, 
technological content, technological pedagogy och technological pedagogical content, ligger 
lägre än övriga medelvärden. Den största differensen är 1,1 enheter mellan pedagogical 
content och technology. Detta tyder på att lärarna upplever sin kunskapsnivå som hög 
avseende de mer traditionella områdena pedagogy och content samt blandningen av dessa 
pedagogical content. Däremot upplevs kunskapsnivån ligga lägre när det gäller technology 
och kombinationerna technological content, technological pedagogy och technological 
pedagogical content. Men kombinationerna ligger högre än delområdet technology enbart. 
Detta tyder på att det är kunskap inom det rent tekniska området som är svagast, men också 
hur man kan använda teknik i sin matematikundervisning.  

Spridningen i kunskapsnivå mellan enskilda lärare är större inom områdena technology, 
technological content, technological pedagogy, och technological pedagogical content 
knowledge än inom områdena content, pedagogy och pedagogical content. Detta kan vara en 
indikation på att det finns några få lärare som har hög kunskapsnivå inom dessa områden och 



Linnéuniversitetet  Maria Sundberg 
 

27 
 

några som har låg nivå. Det visas även i de enskilda kommentarer som ges, en lärare skriver 
”genom att använda digitala verktyg får eleverna en ökad förståelse för begreppen och de blir 

mer motiverade för den räknetekniska biten” medan en annan skriver ”digitala verktyg 

används ofta i fel syfte och leder lätt tankarna till något helt annat än matematik”. Den första 
läraren visar kunskap inom området technological pedagogy genom att han/hon ser att en 
ökad förståelse kan uppnås via digitala verktyg. Den andra har dock fastnat vid att eleverna 
själva styr hur de använder sina digitala verktyg (underförstått datorn). 

6.2 Könets och undervisningserfarenhetens betydelse för den upplevda 

kunskapsnivån hos lärare i matematik som är specifik för digitala 

verktyg, pedagogik och innehåll, inklusive kombinationer av dessa 

Skillnaden mellan kvinnor och män är väldigt liten utom när det gäller ett område, 
technology, med en skillnad på 1,24 enheter i medelvärde. Inom alla områdena pedagogy, 
content och pedagogical content är skillnaderna mycket små (0,04-0,08 enheter) men inom 
områdena technological content, technological pedagogy och technological pedagogical 
content är skillnaderna större (0,3-0,7 enheter). Detta tyder på att män har en högre 
kunskapsnivå inom dessa delområden. Orsakerna till detta kan vara flera, män kanske är mer 
intresserade av att lära sig teknik än kvinnor. Att kvinnorna ligger lite lägre än männen kan 
också bero på att kvinnor kan vara lite mer försiktiga när de skattar sin förmåga än vad 
männen är. 

Skillnaden mellan olika undervisningserfarenhet är väldigt liten, se Figur 3 nedan, (observera 
att diagrammet visar tendenslinjer och inget regelrätt linjediagram). En liten tendens kan ses, 
alla områden ligger lite högre för de som arbetat 10-20 år i yrket. Detta skulle kunna betyda 
att undervisningserfarenhet har betydelse för kunskapsnivån inom alla delområden. Sedan 
sjunker kunskapsnivån för delområdena med technology i högre grad än övriga. Vilket skulle 
kunna tyda på att när lärare är äldre (om man har över 20-års undervisningserfarenhet borde 
man också vara lite äldre) minskar förmågan att hänga med i den tekniska utvecklingen. 

 
Figur 3: Beskrivning av deskriptiva resultat för frågorna rörande lärarnas uppskattade förmåga i olika situationer 
fördelade efter undervisningserfarenhet 
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7 Diskussion 

7.1 Matematiklärares upplevda kunskapsnivå inom ramen för TPACK 

I undersökningen av vad den upplevda kunskapsnivån hos matematiklärare på gymnasienivå 
är inom ramverket TPACK, är det uppenbart att lärarna upplever sig ha goda till mycket goda 
kunskaper när det gäller traditionell undervisning (undervisning som inte integrerar digitala 
verktyg). De är däremot mer osäkra i sina kunskaper när det gäller teknik och att integrera 
teknik i undervisningen. Det finns också en viss spridning bland enskilda lärare. Detta skulle 
kunna bero på ålder, yngre lärare har ofta vuxit upp i den ”digitala åldern” som nu är rådande 
(Prensky, 2001). Kan också bero på att någon/några av respondenterna deltagit i de 
utbildningssatsningar som gjorts ITiS, PIM och/eller matematiksatsningen. Men det är inget 
som denna studie svarar på. Av respondenternas skriftliga kommentarer kan man utläsa att det 
finns två grenar, dels de som vill och försöker integrera teknik men som inte hinner eller som 
känner att de kan för lite om tekniken och behöver lära sig den först, dels de som inte vill 
använda sig av teknik överhuvudtaget. Som en av respondenterna skriver ”Du kan visa andra 

representationer av ett begrepp även utan att använda digitala hjälpmedel, kallas för 

genomgång”. Detta kan tolkas som en ovilja till förändring som är ett av kriterierna för en 
matematiklärare med god TPACK-kompetens, enligt Grandgenett (2008). Resultatet av denna 
undersökning kan bero på flera faktorer, bl.a. vilken erfarenhet man har skaffat sig i sin 
yrkesverksamhet. Undersökningen visar en tendens till högre kunskapsnivå inom alla 
områden efter 10-20 års undervisningserfarenhet, vilket stöds av Samuelsson & Samuelsson 
(2011) och Nilsson (2010). Lärarnas utbildning kan också vara en faktor, om man inte tidigare 
lärt sig undervisa via digitala verktyg kan det vara svårt att göra det på egen hand om inte ett 
egenintresse finns med i bilden. Enligt Graham (2009) så är det naturligt att delområdena med 
teknik ligger lägre än de flesta men att med praktisk träning kan dessa kunskaper öka. Kan 
också vara att utvecklingen inom teknikområdet går så väldigt fort att det är svårt att ”hänga 
med”. Om en utbildning idag skulle innehålla ”det allra senaste” inom teknik och 
undervisning så skulle det fortfarande vara ”gammalt” när studenten är färdig lärare. Som 
John Dewey (1916) säger ”If we teach today as we taught yesterday, then we rob our children 

of tomorrow”. Genom att förändra lärarutbildningen och erbjuda lämpliga tekniska 
upplevelser kommer matematikundervisningen att förbättras (Landry, 2010) 

Resultaten från denna undersökning stämmer väl överens med Archambault & Crippen (2009) 
som har näst intill identiska resultat, även om den studien baserar sig på lärare som undervisar 
i en online-miljö och i väldigt olika ämnen. Det skulle kunna betyda att resultaten kan 
generaliseras till att gälla fler typer av lärare och större geografisk och årskursspridning. 

7.2 Begränsningar i ramverket 

Denna studie har använt TPACK som ramverk för att mäta den upplevda kunskapsnivån hos 
en grupp matematiklärare som teoretiskt ska ha kunskap relaterad till dessa områden. Det har 
visat sig vara svårt och komplicerat. TPACK är ett relativt nytt ramverk (Koehler & Mishra , 
2005) som bygger på ett äldre ramverk PCK (Shulman, 1986) det gör att forskning om hur 
områdena integrerar med varandra saknas. Den höga korrelationen mellan pedagogy och 
content, och mellan pedagogical content och content kan bero på att distinktionen mellan 
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områdena är svår att avgöra. De ska kanske behandlas som ett område. Detsamma gäller för 
den höga korrelationen mellan technological pedagogy och technological content, mellan 
technological pedagogical content och technological content samt mellan technological 
pedagogical content och technological pedagogy. Däremot mellan de områden där 
korrelationen är låg ses områdena som separerade. Även pilotundersökningen visade 
svårigheter att skilja områdena åt. Detta betyder att denna studie visar att TPACK är ett 
ramverk som har svårigheter när det gäller mätning av kunskapsnivån i de olika områdena, 
men att det fortfarande kan vara ett ramverk som beskriver vad en lärare behöver kunna, vad 
som skiljer lärare från pedagoger eller tekniker. 

7.3 Begränsningar i studiens undersökningsstrategi  

Även om en kvantitativ studie kan ge stora mängder data så är den begränsad av sitt ämne och 
mätinstrumentet. Mätinstrumenten (enkäten) är framtagen för att satisfiera amerikanska 
förhållanden och kan vara svår att applicera på svenska förhållanden, samt att frågorna kanske 
inte mäter det de är avsedda att mäta. Dock gjordes en jämförelse mellan frågorna i denna 
studie med en annan studie av Schmidt mfl. (2009). Dessa stämmer överens med varandra 
inom varje delområde även om de är formulerade på lite annat sätt. Nackdelen med 
webbsurvey är att ingen personlig kontakt nås med respondenterna vilket kan leda till att 
många väljer att inte svara. Därför valdes en personlig framtoning i introduktionsbrevet. Trots 
detta blev svarsfrekvensen 41 %. Dock visar en studie (Avery, 2006) att även om en 
webbaserad enkät ger lägre svarsfrekvens så påverkades inte medelvärdena nämnvärt. 
Däremot kan resultaten inte generaliseras utanför denna studie.  

Fler bakgrundsfaktorer skulle ha funnits med t.ex. ålder och frågor som mer specificerar 
vilken undervisningsbakgrund och behörighet varje respondent har. Samt att ta med frågor 
som rör hur tekniskt kunnig man är. Detta för att bättre kunna avgöra vilka av dessa faktorer 
som påverkar kunskapsnivån inom de olika delområdena. 

7.4 Avslutande reflektioner  

Resultatet av denna studie gör att man kan fundera om alla lärare kan bidra till att deras elever 
uppfyller målen i skolans styrdokument och framförallt målen i matematik, då det så tydligt i 
dessa står att eleverna ska arbeta med digitala verktyg. Samtidigt som EU vill att alla 
medborgare ska ha digital kompetens. Om lärare inte har den kompetensen vem ska då 
undervisa våra barn och ungdomar? 

Ramverket har en praktisk framtoning som är tilltalande. Dock kan det vara svårt att mäta 
kunskapsnivån inom de olika områdena eftersom distinktionen mellan dem är svår att avgöra. 
Precis som det är svårt att förklara vad för typ av kunskap en lärare behöver är det också svårt 
att kategorisera den. 

7.5 Fortsatt forskning 

Inom lärarutbildningen kan dessa primära resultat få en viss betydelse. En studie som kan 
göras är hur man kan förändra och utveckla lärarutbildning för att höja kompetensnivåerna för 
technology och kombinationerna technological content, technological pedagogy och 
technological pedagogical content. 
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För att kunna göra generaliseringar måste en liknande studie göras med ett större underlag. 
Där alla matematiklärare i Sverige uppdelat i olika skolnivåer deltar och på så sätt se om 
satsningarna på ITiS (Tebelius, 2003) och PIM (Skolverket, 2012) har gett någon effekt i 
verksamheten. 

Ramverket ger en tydlig förklaring till vilken typ av kunskap en lärare behöver för att 
integrera teknik, men ger inte tillräcklig kunskap för att kunna mäta om denna kunskap finns. 
Här krävs ytterligare forskning inom området.  
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Bilaga 1: Enkäten 

 

Pedagogik, teknik och ämnesinnehåll 

Jag uppskattar om du vill ta dig tid och besvara frågorna nedan. Dina svar kommer att 
behandlas konfidentiellt. Tack så mycket för din tid! 

Bakgrundsinformation 

Kön:  kvinna man 

Utbildning/examen: 

Lärarexamen 
Med behörighet att undervisa i matematik 
Med behörighet att undervisa i andra ämnen, ange vilket eller vilka under övrigt 
Annan, ange vad under övrigt 
Övrigt: 

Undervisningserfarenhet 

Hur många år har du undervisat i gymnasieskolan? 

Del A, femgradig skala mycket svag (1) – mycket god (5) 

1. Min förmåga att avgöra vilken strategi som passar bäst för att undervisa om ett 
specifikt begrepp 

2. Min förmåga att använda olika undervisningsmetoder för att elever ska kunna koppla 
ihop begrepp 

3. Min förmåga att anpassa undervisningsmetod efter elevernas kunskaper 

Frivilliga kommentarer till del A 

Del B, femgradig skala mycket svag (1) – mycket god (5) 

4. Min förmåga att felsöka tekniska problem associerade till hårdvara (t.ex. 
nätanslutningar) 

5. Min förmåga att besvara olika frågor som rör programvara (t.ex. ladda ner lämpliga 
plug-ins, installation av program, mm.) 

6. Min förmåga att hjälpa eleverna med felsökning av tekniska problem på sina datorer 

Frivilliga kommentarer till del B 

Del C, femgradig skala mycket svag (1) – mycket god (5) 

7. Min förmåga att sätta ihop material som följer styrdokumenten i matematik 
8. Min förmåga att besluta vilka matematiska begrepp och hur de ska undervisas i min 

klass 
9. Min förmåga att planera i vilken ordning matematiska begrepp ska undervisas i min 

klass 

Frivilliga kommentarer till del C 
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Del D, femgradig skala mycket svag (1) – mycket god (5) 

10. Min förmåga att använda digitala verktyg (t.ex. multimedia, visuella demonstrationer 
etc.) för att visa specifika begrepp i matematik 

11. Min förmåga att låta eleverna använda digitala verktyg för att de ska uppnå 
kursplanens krav 

12. Min förmåga att använda olika programvaror i undervisningen (t.ex. word, 
powerpoint, excel mm.) 

Frivilliga kommentarer till del D 

Del E, femgradig skala mycket svag (1) – mycket god (5) 

13. Min förmåga att skilja mellan korrekta och felaktiga lösningsförslag gjorda av elever 
14. Min förmåga att förutse sannolika missuppfattningar elever kan ha inom ett 

ämnesområde 
15. Min förmåga att planera en lektion som lyfter fram det intressanta i ämnet 
16. Min förmåga att stödja elever i att lägga märke till sambanden mellan olika begrepp 

Frivilliga kommentarer till del E 

Del F, femgradig skala mycket svag (1) – mycket god (5) 

17. Min förmåga att skapa en digital miljö som bidrar till att eleverna utvecklar nya 
kunskaper och färdigheter 

18. Min förmåga att använda olika metoder för undervisning via digitala verktyg 
19. Min förmåga att ha uppsikt över elevernas online aktivitet 
20. Min förmåga att uppmuntra elevernas användande av digitala verktyg 

Frivilliga kommentarer till del F 

Del G, femgradig skala mycket svag (1) – mycket god (5) 

21. Min förmåga att använda digital verktyg för att undersöka elevernas förkunskaper 
22. Min förmåga att använda digitala verktyg för att skapa representationer av ett visst 

innehåll som är annorlunda än lärobokens framställning 
23. Min förmåga att undervisa så att eleverna uppnår kunskapskraven på digitala verktyg 

som anges i läroplan och kursplan. 

Frivilliga kommentarer till del G 

Frivilliga övriga kommentarer 

Tack för att du tog dig tid att besvara min enkät, det uppskattas väldigt mycket! Skulle 

jag kunna få ditt namn och mailadress för att eventuellt följa upp enkäten med en 

intervju? 
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Bilaga 2: Introduktionsbrev 

 

Hej! 

Du får detta e-mail eftersom du är matematiklärare på ett gymnasium som arbetar med 
digitala verktyg. 

Mitt namn är Maria Sundberg och jag gör en undersökning om sambandet mellan 
kunskapsområdena, pedagogik, ämneskunskaper och teknisk kompetens. Undersökningen 
riktar sig till matematiklärare på gymnasienivå och kommer att presenteras som en 
magisteruppsats vid Linnéuniversitetet i Växsjö. 

Nu behöver jag din hjälp genom att du besvarar enkäten som du hittar på länken nedan. Om 
länken inte fungerar så kopiera adressen och klistra in i din webbläsare. Det tar 10-20 minuter 
att besvara enkäten. Jag är mycket tacksam för din hjälp! 

I enkäten används några begrepp som behöver förtydligas: 

Förmåga: med detta menar jag din personliga kapacitet, alltså oberoende av yttre 
omständigheter, tex förmågan att hantera datorer kanske du har fast det inte finns några 
datorer på din arbetsplats. 

Teknik: är ett brett koncept och kan betyda många saker. I denna undersökning används teknik 
i bemärkelsen digital teknik/tekniker alltså digitala verktyg som vi använder så som datorer, 
stationära, bärbara och handdatorer, interaktiva tavlor, programvaror etc. 

LÄNK 

Uppgifterna kommer bara att användas i min forskning och det är frivilligt att delta. Du kan 
när som helst avbryta deltagandet. Undersökningen följer Vetenskapsrådets etiska regler och du 
är garanterad anonymitet i uppsatsen där resultatet presenteras. 

När uppsatsen är godkänd skickar jag gärna den till dig, ange då din e-mailadress under 
övriga kommentarer i enkäten. 

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig! 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning  
Maria Sundberg 

Kontaktinformation: 
Maria Sundberg 
msu@du.se 
023-77 81 89 

Mobil: 070 – 637 45 32   
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Bilaga 3: Sammanfattning av respondenternas skriftliga kommentarer 

Kommentarerna kring delområdena och frågorna har varit få, därför återges här enskilda 
kommentarer inom de olika delområdena: 

Del A: Pedagogy 
Svårt att hinna med alla elever och individanpassa 
Det kommer fler elever med problem jag aldrig sett tidigare 
Jag har en bred pedagogisk bas. 

Del B:Technology 
Elever som behärskar detta bättre än jag 
Elever kan lära av varandra 
Den tekniska biten skulle inte fungera 
Inte relevant för mig 
Inget intresse, finns andra på skolan som kan det 

Del C: Content 
För elevernas skull finns det ett egenvärde i att hålla sig till läroboken och den ordning 
avsnitten kommer. 

Del D: Technological content 
I matte använder jag Excel och geogebra, grafräknare används flitigt 
Programvaror används i undervisningen 
Digitala verktyg bör användas i kombination med andra undervisningsmetoder 
Använder powerpoint kontinuerligt vid sammanfattning inför prov, Excel används för att rita 
kurvor och hitta matematiska samband utifrån tillämpade situationer. Även grafritande 
program används, arbetar även med databasen Schoolsoft vilket skapar möjlighet att lägga 
upp lektionsplaneringar. 

Del E: Pedagogical content 
Det kräver mycket tid för varje elev/grupp av elever 
Viljan är större än vad tiden är 
Jag tror mycket på att arbeta med begrepp för att kunna skapa förståelse 
Mina djupa kunskaper i matematik gö att jag kan berätta vilka tillämpningar det finns inom 
matematiken och även koppla till andra ämnen. 

Del F: Technological pedagogical 
Endast ett fåtal elever har dator. 
Eleverna har läsplattor, men många som inte klarar av att hantera den på rätt sätt, väldigt lite 
tid för räkning 
Behöver lära mig mer om verktygen för att bäst kunna se hur de bäst kan användas och vara 
en tillgång i lärandet. 
Digitala verktyg används ofta i fel syfte och leder lätt tankarna till något helt annat än 
matematik 
Genom att använda digitala verktyg får eleverna en ökad förståelse för begreppen och de blir 
mer motiverade för den mer räkne tekniska biten. 
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Del G: Technological pedagogical content 
Tidsbrist gör att man inte hinner planera och variera så mycket som man önskar. Jag använder 
grafritande räknare, det blir tekniskt, en vana och roligare. Mobiltelefoner accepterar jag helst 
inte. 
Här är nog bra att visa till elever att jag inte kan svara på alla frågor på en gång, men kan 
tänka och resonera tillsammans med dem. Det kan handla t.ex. om miniräknare och elever 
som hittar bättre sätt att göra något än jag. 
Jag har viljan och ambitionen att göra mer än vad jag gör idag. Tidigare har inte möjligheten 
funnits då det har varit dåligt med digitala verktyg. Nu har jag provat en del, men inte hunnit 
ta tag och lära mig verktygen, utan provar mig fram i klassen. 
Du kan visa andra representationer av ett begrepp även utan att använda digitala hjälpmedel, 
kallas för genomgång. 
I varje kurs har jag uppgifter som eleverna ska lösa med digitala verktyg. Det kan vara 
ekvationslösning, funktionsanpassning i Excel etc. Speciellt bra tycker jag det är att visa 
betydelsen av amplitud, period och förskjutning med hjälp av grafritande programvara. 
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