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Gymnasieskolans kursplaner med målet att stärka elevers digitala 
kompetens och de tilläggen som med detta kom i matematikämnets 
kursplaner har denna studie gjorts för att undersöka den digitala 
kompetensen hos svenska gymnasielärare i matematik. Via webbenkät 
undersöktes den digitala kompetensen hos 99 lärare med Technological 
Pedagogical and Content Knowledge (TPACK) som utgångspunkt. 
Resultatet visar bland annat att lärarna upplevde sig själva som relativt 
kompetenta inom användning av digitala verktyg, men att förbereda 
lektioner med digitala verktyg för problemlösning upplevdes som svårare 
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lärare som upplever sig mer kompetenta använder digitala verktyg oftare i 
undervisningen. 
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1. Inledning 

Den ökande digitaliseringen i samhället har gjort att det för medborgare blivit allt 

viktigare att behärska olika former av digital teknologi. Med anledning av detta 

valde regeringen 2017 att ändra läroplanerna för den svenska skolan. 

 

Regeringen   har   beslutat   om   förtydliganden   och 

förstärkningar   i   styrdokument  –   bl.a.  i  läroplaner  för 

grundskolan  och  gymnasieskolan–   för att tydliggöra   skolans 

uppdrag   att   stärka   elevernas   digitala   kompetens. 

Ändringarna  rör  rektorers  och  lärares  uppdrag,  skolbibliotekets 

roll  och  undervisningen i enskilda ämnen. (Regeringskansliet, 

2017, s. 1) 

 

Så lyder Regeringens uttalande i samband med beslutet om att uppdatera 

kursplanerna i flera ämnen med tillägg för att stärka elevers digitala kompetens. 

Dåvarande utbildningsminister Gustav Fridolin uttalade att förstärkt fokus på 

digital kompetens som del i kursplanen skulle minska digitala klyftor genom att 

ge en samlad nationell standard för hur denna ska byggas upp. För 

matematikämnet innebar detta tillägg i såväl ämnets syfte som i det centrala 

innehållet för både grund- och gymnasieskolan. I matematikämnets syfte för 

gymnasieskolan står nu: 

 

 I undervisningen ska eleverna dessutom ges möjlighet att utveckla 

sin förmåga att använda digitala verktyg för att lösa problem, 

fördjupa sitt matematikkunnande och utöka de områden där 

matematikkunnandet kan användas. (Skolverket, 2017, s. 1) 
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I samtliga matematikkursers centrala innehåll finns även där referenser till att 

digitala verktyg ska användas vid problemlösning, med tillägg att även 

programmering ska ingå i de senare kurserna. Tydligt fokus ligger alltså på att 

digitala verktyg ska användas i samband med problemlösning. Läroplanerna 

förhåller sig dock inte till vilken typ av digitala verktyg som bör användas eller 

hur dessa bör användas i förhållande till problemlösning.  För att detta ska 

genomföras på ett bra sätt krävs det att läraren har tillräckligt god digital 

kompetens för att både själv kunna använda och handleda elever till att använda 

olika digitala verktyg (Gilakjani, 2013, Basargekar & Singhavi, 2017).  

 

Precis vad som menas med begreppet digital kompetens är dock inget som är klart 

definierat utan kan tänkas innefatta kompetens att hantera digital teknik på flera 

olika sätt, både olika verktyg och i olika kontexter. För att få en tydligare 

definition av digital kompetens, och även för att kunna jämföra olika delar av den 

digitala kompetensen, kommer det här arbetet att  använda sig av ramverket 

Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACK) för att definiera 

lärares digitala kompetens. TPACK är ett ramverk som delar upp digital 

kompetens i flera överlappande faktorer som beskriver olika delar av den digitala 

kompetensen lärare behöver (Koehler & Mishra, 2005). 

Pelgrum (2001) kunde visa att bristande kunskap hos lärare var ett stort hinder när 

det kom till integrering av teknik i undervisningen. Mycket kan dock antas ha 

hänt sedan Pelgrums undersökning 2001 varför en undersökning av hur 

situationen ser ut för svenska gymnasielärare i matematik idag kan vara intressant. 

Senare forskning har undersökt kopplingar mellan digital kompetens och andra 

aspekter hos lärare. Flera studier har visat positiv korrelation mellan lärares 

digitala kompetens och hur ofta de använder digitala verktyg i undervisningen 

(Drossel, Eickelmann & Gerick, 2017; Li, Y., Garza, V., Keicher, A., & Popov, 
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V., 2019; Birgin, Uzun & Mazam Akars,  2019). Hos andra aspekter som 

undersökts, t.ex. ålder och kön hos lärare, har resultaten dock varit mer 

varierande. Exakt vilka faktorer som påverkar eller påverkas av lärares digitala 

kompetens är alltså fortfarande oklart och ett område där mer forskning krävs och 

där förhoppningsvis denna studien kan bidra med nya insikter. Med beslut om 

ökande digitalisering i den svenska gymnasieskolan får även dessa frågor en 

viktig betydelse när det gäller både lärarutbildning och fortbildning för utövande 

lärare. Med TPACK som ramverk för denna studien ges inte bara möjlighet att se 

hur svenska lärares digitala kompetens ser ut överlag utan även möjlighet att 

belysa ifall det finns vissa delar av den digitala kompetensen som är särskilt stark 

eller svag. Förhoppningsvis kan detta ge en tydligare bild av både hur läget ser ut 

i Sverige och ifall åtgärder behöver vidtas inom specifika områden. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med detta arbetet är därmed tvåfalt. Det första syftet är att kartlägga den 

digitala kompetensen hos svenska gymnasielärare i matematik. Det andra syftet 

med denna studien är därför att undersöka ifall en kopplingar mellan digital 

kompetens och olika faktorer kan visas bland svenska gymnasielärare i 

matematik. 

 

Frågeställningen som detta arbetet kommer undersöka är 

 

Hur upplever gymnasielärare i matematik sin digitala kompetens?  
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2. Tidigare forskning 

När det kommer till litteratur angående lärares digitala kompetens går det att 

urskilja två olika typer av digital kompetens som undersökts. Den första är 

kompetens gällande användning av digitala verktyg i undervisningssyfte, och den 

andra är kompetens att använda datorer generellt. Den generella kompetensen 

ligger nära det som i TPACK beskrivs som Technological Knowledge, medan 

användning i undervisningssyfte kan ses som en kombination av de tre övriga 

tekniska faktorerna i TPACK. Utifrån studier går det även att notera en trend i hur 

de olika verktygen används, allmän och teknisk användning, och för att underlätta 

analys har jag valt att ytterligare dela upp den digitala kompetensen enligt dessa 

kategorier.  Allmän användning är de digitala verktyg som kan ses som 

någorlunda rutinanvändning, t.ex. användning av internet för inhämtning av 

information, mail för att kommunicera eller ordbehandlingsprogram för att skriva. 

Verktyg för teknisk användning är verktyg som kräver ett visst tekniskt kunnande 

för att använda. I denna kategorin faller t.ex. kalkylhanteringsprogram, 

webbutveckling och bildbehandling.) 
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2.1 Hur ser läget ut? Digital kompetens och användning 

I Tabell 1 visas en sammanställning av resultat från tidigare forskning gällande 

lärares digitala kompetens. Det är svårt att dra några generella slutsatser om 

digital kompetens utifrån resultaten annat än att det kan finns en viss trend att 

lärare från mer välbärgade länder har högre upplevd generell kompetens. Vid 

ytterligare analys av artiklarna kan man dock hitta en tydlig trend i att det finns 

stora skillnader mellan den generella kompetensen och den tekniska kompetensen 

hos lärare. I Iran (Jahanban-Isfahlan, Tamjid & Seifoori, 2017), Indien 

(Basargekar & Singhavi  2017), Ghana (Buabeng-Andoh, 2015) och Turkiet 

(Birgin, Uzun & Mazam Akar, 2019) ansåg sig lärarna vara betydligt mer 

kompetenta att använda mer allmänna verktyg som ordhanterare och internet i 

klassrummet, än att använda mer tekniska verktyg som kalkylhanterare eller 

bildredigering. I Birgin, Uzun och Mazam Akars (2019) studie över turkiska 

matematiklärare visade det sig att dessa upplevde sig ha särskilt låg kompetens 

inom användningen av matematiska verktyg i undervisningen, som t.ex. Geogebra 

eller olika typer av Computer Algebra Systems. Drossel, Eickelmann och Gericks 

(2017) har i sin studie delat in kompetensen i att kunna planera lektioner som 

innehåller digitala verktyg och att kunna hämta relevant information från internet. 

Här kan man anta att den senare kategorin är en typ av generell kompetens, 

medan den första är mer teknisk. Vi kan då se att trenden håller i sig även för de 

fem länder som undersökts i denna artikel. Värt att notera är att det bara i 

Danmark och Australien är mer än 90% av lärarna som anser sig klara av att 

planera lektioner som innehåller digitala verktyg och att det i de övriga länderna 

är mellan ungefär en fjärdedel och en tredjedel som anser sig inte klara av detta. 

 

En annan tydlig trend som kan ses är att lärare som anser sig vara mer kompetenta 

använder digitala verktyg oftare i undervisningen. I Drossel, Eickelmann och 
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Gericks (2017) studie visade sig kompetensen att förbereda lektioner vara en 

prediktor för användningsfrekvens i samtliga 5 länder och en särskilt stark sådan i 

Polen och Tyskland. Det visar sig även att om det finns kollegialt samarbete för 

att förbereda lektioner som innehåller digitala verktyg är en prediktor i alla länder 

utom Nederländerna, och särskilt stark i Danmark. I USA (Li, Y., Garza, V., 

Keicher, A., & Popov, V., 2019) kunde det visas att upplevd kompetens hade en 

signifikant korrelation med användande av digitala verktyg både i traditionell 

undervisning och i elevcentrerad undervisning. Traditionell undervisning betyder 

här att digitala verktyg är läraranvända, medan elevcentrerad undervisning är där 

de är elevanvända. Dessutom hade generell användning av digitala verktyg en 

signifikant korrelation med användande av digitala verktyg för elevcentrerad 

undervisning, men inte traditionell undervisning. I Ghana (Buabeng-Andoh, 

2015), som hade en genomsnittlig låg kompetens att använda digitala verktyg, var 

även användningen av digitala verktyg i klassrummet väldigt låg. I intervju med 

lärare menade dock dessa att detta till stor del berodde på avsaknad av utrustning. 

I Turkiet (Birgin, Uzun & Mazam Akars,  2019) kunde en korrelation mellan 

genomsnittlig kompetens och användningsfrekvens av smartboards och 

datorassisterad instruktioner påvisas. 

 

Slutligen fanns det även trender hos matematiklärare med avsikt på kompetens 

och användning. Turkiska matematiklärares kompetens i användandet av digitala 

verktyg inom matematik nämndes ovan. Bland de amerikanska lärarna (Li, Y., 

Garza, V., Keicher, A., & Popov, V., 2019) undersöktes ingen korrelation mellan 

kompetens och undervisningsämne, däremot kunde det visas att matematiklärare 

inte använde elevanvända digitala verktyg lika ofta som naturvetenskapslärare i 

undervisningen. Basargekar och Singhavi  (2017) kunde inte visa någon skillnad i 

kompetens mellan Indiska lärare som undervisar i tekniska ämnen, matematik och 

naturvetenskapliga  ämnen, eller icke-tekniska ämnen. De kunde dock visa att 
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lärare som undervisade i både tekniska och icke-tekniska ämnen hade högre 

genomsnittlig kompetens än de som undervisade i det ena eller det andra. 

2.2 Digital kompetens och kön, ålder och fortbildning 

Flera studier har gjorts där det undersöks hur digital kompetens korrelerar med 

olika andra faktorer. Studier i Ghana (Buabeng-Andoh, 2015) och Turkiet (Birgin, 

Uzun, Mazam Akar, 2019) mätte bägge kompetensen för manliga respektive 

kvinnliga lärare. Resultaten indikerade att manliga lärare i Ghana generellt hade 

högre självupplevd digital kompetens gällande användning av digitala verktyg i 

undervisningen än kvinnor, men skillnaden var väldigt liten. I Turkiet kunde 

ingen signifikant skillnad påvisas. Drossel, Eickelmann och Gericks (2017) 

jämförde skillnaden i användningsfrekvens av digitala verktyg i undervisningen 

mellan könen i de olika länderna. Resultaten indikerade att i Nederländerna 

använde kvinnliga lärare oftare digitala verktyg, medan i Tyskland och Polen var 

manliga lärare mer frekventa användare. I Danmark och Australien kunde ingen 

skillnad visas. I studie på amerikanska lärare (Li, Garza, Keicher & Popov, 2009) 

visades att manliga lärare använde teknologi i klassrummet oftare än kvinnliga 

lärare. Utifrån dessa resultaten går det inte att utläsa någon trend att kön har en 

påverkan på lärares upplevda digitala kompetens. 

 

Lärares ålder och yrkeserfarenhet visade sig ha en konsekvent påverkan i 

studierna. I både Ghana (Buabeng-Andoh, 2015) och Turkiet (Birgin, Uzun, 

Mazam Akar, 2019) visades att lärare med mindre yrkeserfarenhet hade högre 

digital kompetens än lärare med mer erfarenhet. I Ghana kunde även visas att 

yngre lärare generellt var mer kompetenta än äldre. Bland amerikanska (Li, Y., 

Garza, V., Keicher, A., & Popov, V., 2019) kunde ingen koppling göras mellan 

generell användning av digitala verktyg i undervisningen och yrkeserfarenhet. 

Däremot använde lärare med 1-3 års yrkeserfarenhet teknologi mer i traditionell 
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undervisning än övriga lärare. I Nederländerna, Polen, Australien och Tyskland 

(Drossel, Eickelmann & Gerick, 2017) hade lärare med mer erfarenhet av att 

använda datorer i allmänhet högre användningsfrekvens av digitala verktyg i 

undervisningen, medan detta inte kunde påvisas bland danska lärare (Drossel, 

Eickelmann & Gerick, 2017). Bland indiska lärare hade lärare med mer datorvana 

högre digital kompetens än de med mindre datorvana. Lärare som fått fortbildning 

med fokus på användning av digitala verktyg i undervisningen använde digitala 

verktyg oftare i Australien, Nederländerna, Tyskland och USA, medan det inte 

kunde visas vara en signifikant faktor för användningsfrekvens i Danmark eller 

Polen. Lärare som fått liknande fortbildning i Turkiet hade högre kompetens för 

användning av digitala hjälpmedel i klassrummet. Även i Indien kunde det 

observeras att lärare som fått fler kurser i användning av digitala verktyg 

upplevde sig som mer kompetenta. Sammanfattningsvis visade sig alltså yngre 

lärare och lärare med mindre yrkeserfarenhet uppleva sig ha högre digital 

kompetens. Samtidigt verkar fortbildning med inriktning på arbete med digitala 

verktyg och kollegialt arbete ha en positiv påverkan på digital kompetens. 

3 Teoretisk förankring 

För att få ett tydlig grepp om vad som innefattas och menas med digital 

kompetens använder sig det här arbetet av ramverket Technological Pedagogical 

and Content Knowledge som utvecklades i mitten på 2000-talet som en utökning 

av ramverket Pedagogical Content Knowledge. Bägge dessa är ramverk som delar 

in lärares kompetens i överlappande kategorier som är viktiga för lärares 

yrkesutövning. 

3.1 Pedagogical Content Knowledge 

Pedagogical Content Knowledge (PCK) är ett ramverk som föreslogs av Lee 

Shulman (1986). Shulmans ramverk bygger på tanken att för att undervisa 
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behöver lärare två distinkta typer av kunskap. De behöver först kunskap om sitt 

ämne, det som Shulman kallar Content Knowledge. En matematiklärare måste 

förstå integraler för att kunna undervisa och lära ut integraler till elever på ett bra 

sätt på samma sätt som kemiläraren behöver kunna sina syror och baser för att 

kunna förklara dessa. Men enbart ämneskunskap räcker inte för att lära ut på ett 

bra vis utan det krävs även kunskap om hur man gör för att lära andra. 

Ämneskunskapen måste kompletteras med pedagogisk kunskap, Pedagogical 

Knowledge i PCK-ramverket. Enligt PCK ses dessa två som separata 

dimensioner.  
Figur 1. PK - Pedagogical Knowledge, CK - Content Knowledge, PCK - Pedagogical Content 

Knowledge 

 

Det är möjligt att ha både goda ämneskunskaper och goda pedagogiska kunskaper 

utan att nödvändigtvis kunna kombinera dessa två för att bedriva bra undervisning 

i ett ämne. Förmågan att kombinera dessa två, att ta sin pedagogiska kunskap och 

applicera den med hjälp av sin ämneskunskap är det Shulman beskriver som 

Pedagogical Content Knowledge (se Figur 1). Dessa tre dimensioner - Content 

Knowledge (CK), Pedagogical Knowledge (PK) och Pedagogical Content 

Knowledge (PCK) - utgör grunden i PCK-ramverket. 
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3.2 Technological Pedagogical and Content Knowledge 

Under åren 2005-2006 föreslog Kohler och Mishra en utökning av 

PCK-ramverket för att även ta hänsyn till den ökande teknologiska aspekten av 

läraryrket (Koehler & Mishra, 2005) . De introducerade Technological 

Pedagogical and Content Knowledge (TPACK), där ytterligare en teknologisk 

dimension lagts till i PCK-ramverket. Denna teknologiska dimension, 

Technological Knowledge, avser en djupare form av kunskap om teknologi än 

bara kunskapen att kunna använda en dator för att utföra enklare uppgifter, t.ex. 

surfa på webben (Koehler, Mishra & Cain, 2013). Teknologisk kunskap i detta 

avseende handlar om att vara så pass förtrogen med teknologin att man kan välja 

ut och använda teknologiska hjälpmedel för att lösa problem och utföra uppgifter 

både i sitt yrkesliv och privat. Det är alltså en djupare förståelse för teknologin 

snarare än en allmän datorkompetens. Med denna ytterligare dimension i 

kombination med PCK-dimensionerna uppstår möjligheten att ta fram nya 

dimensioner för att beskriva olika delar av lärares digitala kompetens.  

Technological Knowledge och Content Knowledge kan kombineras och ge 

Technological Content Knowledge (TCK). TCK beskriver hur väl förtrogen 

läraren är att använda teknologi i kombination med sin ämneskunskap. När det 

kommer till matematikämnet kan det handla om förmågan att lösa matematiska 

problem genom t.ex. användning av kalkylhanterare eller genom programmering. 

För att klara detta krävs det både ämneskunskap och teknologisk kunskap. 

Technological Knowledge och Pedagogical Knowledge kombineras och ger 

Technological Pedagogical Knowledge (TPK). TPK beskriver hur bra lärare är på 

att använda teknologi för att utföra allmänna pedagogiska uppgifter. Att använda 

teknologi för att presentera material för elever via t.ex. smartboards eller att 

använda sig av digitala verktyg för att utvärdera elevers kunskaper är exempel där 
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lärares pedagogiska kunskap kan kombineras med deras teknologiska kunskap för 

att genomföra undervisning. 

 
Figur 2. Alla dimensioner i TPACK-modellen 

 

.Slutligen kan alla tre grunddimensionerna - Technological Knowledge, 

Pedagogical Knowledge och Content Knowledge - kombineras och ge 

Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) (se Figur 2). Denna 

dimensionen beskriver lärares förmåga att använda teknologi för att implementera 

teknologi i undervisningen på ett sätt som är direkt kopplat till ämnet som 

undervisas. Att som matematiklärare kunna ta in t.ex. kalkylprogram eller 

programmering i matematikundervisningen och visa för elever hur dessa kan 

användas för att förstå matematiken på ett nytt sätt eller lösa matematiska 

problem. 

4. Metodbeskrivning 

Den empiriska datan för detta arbete samlades in genom enkätundersökning som 

utfördes via en webbenkät. Enkäten skapades med hjälp av Google Formsn vilket 
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gör det möjligt att skapa frågeformulär som sedan kan delas ut via länk. Google 

forms erbjuder även möjlighet att exportera resultaten, vilket användes för att 

analysera den insamlade datan. Enkätstudie valdes då syftet med undersökningen 

är att få en bred överblick över hur lärares digitala kompetens ser ut i Sverige, 

vilket lämpligt mäts med någon typ av kvantitativ metod (Eliasson, 2013). För att 

få ett så representativt urval som möjligt användes ett sannolikhetsurval 

(Denscombe, 2017). Från Skolverkets skolenhetsregister (Skolverket 2020) valdes 

gymnasieskolor ut. I en första kontakt kontaktades administrativ personal via mail 

där de frågades om kontaktuppgifter till förstelärare, ämneslagsledare eller annan 

matematiklärare som kunde föra enkäten vidare till sina matematikkollegor på 

skolan. Skolor för den första kontakten valdes med slumpgenerator ur registret 

över gymnasieskolor och kontaktades först i omgångar om 50 och sedan om 20 

tills dess att minst 50 svarat med kontaktuppgifter för en andra kontakt. Totalt 

togs en första kontakt med 170 olika skolor. Antagandet är att skolverkets lista 

över gymnasieskolor innefattar i stort sett alla matematiklärare som undervisar på 

gymnasiet och att de lärare som i slutändan fyller i enkäten därför kan antas vara 

representativt för gruppen svenska matematiklärare på gymnasiet. 

Förhandskontakten med den administra personalen gjorde även att flera av 

matematiklärarna som förde enkäten vidare till sina kollegor fick 

förhandsinformation om enkäten, då den första kontakten ofta vidarebefodrades 

till dem. Detta lyfter Denscombe (2017) som en faktor som kan ha positiv 

inverkan på svarsfrekvensen. 

 

När den slutliga kontakten sedan togs med de lärare som ombads föra enkäten 

vidare till sina kollegor fick de information om enkätens syfte, uppskattad tid den 

tog att genomföra samt försäkringar om att deltagande var frivilligt och anonymt. 

Samma information fanns även tillgänglig i enkäten för samtliga som genomförde 

den (se Bilaga 1).  Totalt kontaktades lärare på 60 olika skolor. Enkäten fanns 
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tillgänglig för ifyllning i två veckor och samtliga lärare som kontaktades fick även 

en påminnelse om enkäten en vecka efter första utskicket. 

 

Eftersom frågeställningen i detta arbete fokuserar på lärares digitala kompetens 

valdes att endast fokusera på de tekniska dimensionerna i TPACK-paketet. 

Frågorna som behandlar TPACK i enkäten är tagna och översatta från formulär 

framtagna av Landry (2010) och Zelkowski, Gleason, Cox och Bismarck (2013). 

Bägge dessa är formulerade för att undersöka TPACK hos matematiklärare. 

Landrys enkät användes som utgångspunkt då  den var mer kompakt med färre 

frågor, med förhoppningen att en kortare enkät skulle bidra till att fler 

genomförde enkäten (Denscombe, 2017). Anledningen att Landrys formulär 

kompletterats med frågor från Zelkowski, Gleason, Cox och Bismarcks formulär 

är att Landrys frågor som behandlade TPACK-dimensionen inte kunde visas ha 

god intern reliabilitet och därför ersattes. I min enkät (se Bilaga 1) är frågorna 

6-19 tagna och översatta från Landrys (2010) enkät och 19-25 från Zelkowski, 

Gleason, Cox och Bismarcks. Samtliga frågor som behandlar 

TPACK-dimensionerna besvarades på en likertskala från 1 till 5, där 1 

representerade “Instämmer inte alls” och 5 “Instämmer helt”.  

 

Övriga frågor i enkäten är baserade på vilka faktorer som är intressanta att ställa 

digital kompetens i relation till givet tidigare forskning samt svenska kursplaner i 

matematik. Kön, ålder, användningsfrekvens och fortbildning har alla undersökts i 

tidigare forskning, med undantag för användningsfrekvens, med varierande 

resultat. Eftersom den svenska kursplanen för matematik på gymnasiet speciellt 

lyfter digitala verktyg i samband med problemlösning lades även till en fråga om 

hur lärare upplever sin kompetens inom detta.  
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Då frågeställningen i detta arbetet specifikt handlar om lärares digitala kompetens 

har jag valt att inte inkludera de dimensioner i TPACK som inte innehåller någon 

teknologidimension. Detta återigen för att försöka göra enkäten så kompakt som 

möjligt men även för att inte fråga om saker som inte är direkt relevanta för 

forskningsfrågan (Denscombe, 2017). Frågor om dimensioner som inte inkluderas 

i detta arbetet (CK, PK, PCK) har därmed uteslutits ur formuläret och inte tagits 

med från Landrys eller Zelkowski, Gleason, Cox och Bismarcks formulär. 

 

Totalt erhölls 99 svar. För varje svar erhölls ett värde på TK, TPK, TCK, och 

TPACK genom att beräkna ett medelvärde på svaren på frågorna som är kopplade 

till respektive dimension (TK - Fråga 6-11, TPK - Fråga 12-14, TCK - Fråga 

15-20, TPACK - Fråga 20-26). Medelvärden, korrelationer och t-test beräknades 

med SPSS26. Eftersom datan som erhölls för korrelationstester var ordinal 

användes Spearman’s ρ som korrelationskoefficient med ett tvåsidigt 

signifikanstest (Meyers, Gamst & Guarino, 2013). 

5. Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) lyfter fyra etiska huvudprinciper som gäller vid 

genomförande av humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning - 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

För att uppfylla informationskravet informeras de förstelärare som kontaktas vid 

första kontakt om vad undersökningen handlar om, vilken typ av frågor som ställs 

samt påpekar att deltagande är frivilligt. Samma information finns sedan 

tillgänglig för alla deltagande i enkätens början. 

Samtyckeskravet uppfylls genom att deltagarna informeras om att de genom att 

slutföra och skicka in sitt enkätsvar samtycker till att medverka i enkäten. Inga 

data samlas in från ofullständiga enkäter. 
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Enkäten kommer för att uppfylla konfidentialitetskravet att utföras anonymt, 

enskilda svar kommer ej publiceras och all data kommer förvaras säkert utan 

offentlig tillgänglighet. Enkäten kommer att fråga om kön, ålder och i vilket län 

den som svarar undervisar då detta kan tänkas vara intressanta faktorer att 

analysera i relation till forskningsfrågan. I enskilda fall kan tänkas att dessa tre 

data är tillräckliga för att identifiera och koppla en person till en svarsenkät, 

varför det blir viktigt att individuella svar inte blir offentligt tillgängliga. 

Det fjärde kravet, nyttjandekravet, uppfylls då informationen som samlas in via 

enkäten inte har för avsikt att användas utanför detta arbetet. 
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6. Resultat 

6.1 Sammanställning resultat 

Tabell 2. Totala resultat för bakgrundfaktorer i enkätundersökning. 

Faktor Resultat 

Kön 
   Man 
   Kvinna 
   Annat 

Antal 
43 
56 
0 

Ålder (år) 
   20-30 
   31-40 
   41-50 
   51-60 
   >60 

Antal 
5 
26 
36 
22 
10 

Skolstorlek (antal elever) 
   <100 
   100-350 
   350-750 
   700-1000 
   >1000 

Antal 
22 
33 
21 
13 
10 

Användningsfrekvens 
   Väldigt ofta 
   Ofta 
   Ibland 
   Sällan 
   Aldrig 

Antal 
22 
29 
37 
11 
0 

Fortbildning 
   Ja 
   Nej 

Antal 
46 
53 
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Tabell 3. Genomsnittsresultat för samtliga lärare för TPACK-faktorer. 

SD = standardavvikelse 

Faktor Resultat 

TPACK 
   TK 
   TCK 
   TPK 
   TPACK 

Likert 1-5 (SD) 
3,59 (0,81) 
3,95 (0,73) 
4,16 (0,70) 
3,63 (0,84) 

Lektionsförberedning 
   Allmänt 
   Algebra 
   Geometri 
   Problemlösning 

Likert 1-5 (SD) 
3,80 (0,97) 
3,48 (1,11) 
3,69 (1,08) 
3,39 (1,08) 

 

I tabell 2 redovisas resultatet för samtliga inlämnade enkäter, totalt 99 stycken. 

Särskilt intressanta resultat utifrån denna överblick är att ungefär hälften av de 

lärare som svarat på enkäten endast använder digitala verktyg i undervisningen 

ibland eller sällan men att ingen svarat att de aldrig använder det. Mer än hälften 

av alla tillfrågade lärare svarar att de inte fått någon fortbildning inom användning 

av digitala verktyg i undervisningen. I tabell 3 går också att se att lärarna överlag 

svarat att de upplever sig ha relativt god digital kompetens inom alla 

TPACK-faktorer men att TK- och TPACK-dimensionerna upplevs aningen lägre 

än TCK och TPK. De sista raderna i tabell 2 visar hur lärare i genomsnitt svarat 

på frågorna 23-26 (Se bilaga 1). Dessa frågor behandlar hur väl lärare upplever att 

de kan genomföra lektioner som kombinerar digital teknik och lärande med 

matematik i allmänhet, algebra, geometri och problemlösning. Utifrån resultaten 

kan vi se att lärare upplever sig relativt kompetenta när det kommer till att 

integrera digital teknik allmänt i matematikundervisningen men att det de 

generellt upplever sig aningen mindre kompetenta inom de specifika områdena 
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och att kombinationen problemlösning och digital teknik är det område de 

upplever sig minst kompetenta i. 

6.2 TPACK-faktorer och Kön 

I tabell 4 ses hur män och kvinnor rapporterade sin upplevda digitala kompetens 

för de olika TPACK-faktorerna.  

 

Tabell 4. Jämförelse TPACK-faktorer för män och kvinnor 

Faktor Män 
(n= 56) 

Kvinnor 
(n=43) 

p-värde 

TK 3,78** 3,34** 0,007 

TCK 3,95 3,96 0,938 

TPK 4,07 4,28 0,150 

TPACK 3,63 3,61 0,893 
** - p < 0,01 

 

Skillnaderna mellan könen när det kom till TCK, TPK och TPACK var små och 

genom independent samples t-test uppmättes inte tillräckligt hög signifikans för 

att nollhypotesen att det inte finns skillnad i digital kompetens bland män och 

kvinnor skulle kunna avfärdas. För TK visades dock en signifikant skillnad där 

män upplevde sig ha bättre allmän teknisk kompetens än kvinnor. 
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6.3 TPACK-faktorer och Ålder 

Tabell 5. Jämförelse TPACK-faktorer för olika åldrar 

Faktor 20-30 år 
(n=5) 

31-40 år 
(n=26) 

41-50 år 
(n=36) 

51-60 år 
(n=22) 

61+ år 
(n=10) 

Spearman’s 
ρ 

p-värde 

TK 3,83 3,77 3,52 3,50 3,48 -0,105 0,300 

TCK 4,00 3,93 3,98 4,01 3,74 0,002 0,985 

TPK 4,33 4,31 4,05 4,18 4,07 -0,071 0,488 

TPACK 3,91 3,81 3,60 3,47 3,47 -0,147 0,146 

 

I tabell 5 visas hur TPACK-faktorer förhåller sig mot ålder. Korrelationsanalys 

med Spearman’s ρ utfördes. För samtliga faktorer är Spearman’s ρ väldigt nära 

noll vilket tyder på att ålder och TPACK-faktorerna har ingen eller väldigt svag 

korrelation. De uppmätta skillnaderna är så pass små att ingen signifikant 

korrelation kunde utläsas. Nollhypotesen att TPACK-faktorer inte korrelerar med 

ålder kan därför inte avfärdas. Värt att notera är även att det endast fanns fem svar 

i åldersspannet 20-30 år, vilket gör analysen osäker. 

6.4 TPACK-faktorer och Skolstorlek 

I tabell 5 ses hur TPACK-dimensionerna förhåller sig till antalet elever som går 

på skolan lärare undervisar på, beräknat med Spearmans’s ρ och tvåsidigt 

signifikanstest. 
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Tabell 5. Jämförelse TPACK-faktorer med antal elever på skolan där 

läraren undervisar 

Faktor <100 
(n=22) 

100-350 
(n=33) 

350-750 
(n=21) 

750-1000 
(n=13) 

>1000 
(n=10) 

Spearson’s 
ρ 

p-värde 

TK 3,37 3,56 3,71 3,95 3,60 0,135 0,183 

TCK 3,72 3,93 3,95 4,29 4,08 0,232* 0,021 

TPK 3,86 4,23 4,13 4,15 4,67 0,205* 0,045 

TPAC
K 

3,40 3,52 3,80 3,85 3,81 0,209* 0,038 

* - p < 0,05 

 

För samtliga dimensioner går det att utläsa en positiv korrelation, alltså att lärare 

generellt upplever sig mer kompetenta på större skolor. För TCK, TPK och 

TPACK visade sig detta vara en signifikant korrelation och nollhypotesen att 

skolans storlek inte har någon påverkan på lärares upplevda kompetens inom 

dessa faktorer skulle därför kunna avfärdas. P-värden för TK når inte under 0,05 

gränsen och därför avfärdas inte nollhypotesen för denna faktorn. 

6.5 Användningsfrekvens av digitala verktyg i undervisningen 

I tabell 6 ses hur TPACK-dimensionerna förhåller sig till hur ofta lärare använder 

sig av digitala verktyg i undervisningen. Korrelationskoefficienten som användes 

var Spearson’s ρ och tvåsidigt test användes för signifikanstest. 
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Tabell 6. Jämförelse TPACK-faktorer med hur ofta lärare använder 

digitala verktyg i undervisningen. 

Faktor Sällan 
(n=22) 

Ibland 
(n=29) 

Ofta 
(n=37) 

Väldigt Ofta 
(n=11) 

Spearson’s ρ p-värde 

TK 3,44 3,38 3,59 4,04 0,288** 0,004 

TCK 3,50 3,82 4,12 4,17 0,271** 0,007 

TPK 3,73 4,03 4,28 4,45 0,341** 0,001 

TPACK 3,05 3,42 3,71 4,15 0,375**  <0,001 

** - p < 0,01 

 

Här ses att det för samtliga TPACK-faktorer finns en positiv korrelation mellan 

hur kompetenta lärare upplever sig och hur ofta de använder digitala verktyg i 

undervisningen. Särskilt stark korrelation går att se mellan lärares TPK- och 

TPACK- kompetens och användningsfrekvens. Korrelationen för samtliga 

faktorer var signifikant på 0,01-nivån och nollhypotesen att lärares digitala 

kompetens inte påverkar hur ofta de använder digitala verktyg i undervisningen 

kan därmed avfärdas. 

6.6 TPACK-faktorer och Fortbildning 

Tabell 7 visar hur genomsnittlig kompetens för de olika TPACK-faktorerna skiljer 

sig mellan lärare som fått respektive inte fått genomgå fortbildning inom 

användning av digitala verktyg i undervisningen. För att bestämma ifall det fanns 

en signifikant skillnad användes independent samples t-test. 
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Tabell 7. Jämförelse TPACK-faktorer med ifall lärare fått genomgå 

fortbildning inom användning av digitala verktyg 

Faktor Ja 
(n=48) 

Nej 
(n=53) 

p-värde 

TK 3,58 3,61 0,888 

TCK 4,06 3,83 0,112 

TPK 4,22 4,09 0,367 

TPACK 3,63 3,47 0,088 

 

I tabell 7 ses att lärare som fått genomgå fortbildning inom användning av digitala 

verktyg generellt rapporterar aningen högre kompetens inom TCK, TPK och 

TPACK. Skillnaderna är dock inte så pass stora att de kunde bedömas som 

signifikanta och nollhypotesen att fortbildning inte påverkar lärares upplevda 

digitala kompetens kunde därför inte avfärdas. 

7 Diskussion 

Resultaten från denna undersökning visar att svenska matematiklärare på 

gymnasiet generellt upplever sig relativt kompetenta inom alla fyra 

TPACK-dimensioner. Särskilt när det kommer till de pedagogiska teknologiska 

kompetensen och den ämnesinriktade pedagogiska kompetensen rapporterar 

lärarna hög kompetens. Lägre självuppskattad kompetens ses dels inom den rena 

teknologiska kunskapen och dels inom TPACK-dimension, det vill säga förmågan 

att kombinera samtliga TPACK-dimensioner för att bedriva undervisning med 

digitala verktyg. Eftersom denna dimension är central i integreringen av digitala 

verktyg i undervisningen är detta en aspekt som kan vara intressant att följa upp. 
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Ur ett forskningsperspektiv är det av intresse att veta dels ifall lägre TPACK 

jämfört med övriga dimensioner är ett utbrett fenomen bland lärare eller ifall det 

är isolerat till gruppen som undersöktes i detta arbete. Det är även av intresse att 

klarlägga varför upplevd kompetens inom TPACK hamnar efter de andra 

dimensionerna och vilka typer av åtgärder som skulle kunna göras vid 

lärarutbildning eller fortbildning av lärare för att göra lärare mer bekväma att 

använda digitala verktyg i undervisningen. För den svenska skolan är kanske 

dessa resultat särskilt intressanta med tanke på de ändringar som gjorts i 

styrdokumenten för både grund- och gymnasieskola för att lägga större tyngd på 

inkludering av digitala moment i undervisningen (Regeringskansliet, 2017). Ur 

den svenska kontexten är det även problematiskt att resultaten gällande hur 

kompetenta lärare upplever sig att förbereda lektioner med digitalt innehåll för 

olika områden visade att lärare upplever problemlösning svårare att integrera än 

övriga områden som omfrågades. Problemlösningen är det område som 

uttryckligen nämns i samtliga kursplaner på gymnasiet att det ska behandlas med 

digitala verktyg (Skolverket, 2017). En uppföljning på detta resultat borde alltså 

vara av intresse för både lärarutbildningar och skolverket för att stärka 

matematiklärares digitala kompetens när det kommer till integrering av digitala 

verktyg för problemlösning i matematikundervisningen. Skolverket erbjuder i 

dagsläget materiel för fortbildning inom digital kompetens för lärare (Skolverket, 

n,d b). Denna studie visar dock att mindre än hälften av lärarna uppger sig ha 

genomgått någon fortbildning inom användning av digitala verktyg i 

undervisningen. Samtidigt kunde det inte påvisas i denna studien att fortbildning 

hade en signifikant påverkan på lärares digitala kompetens inom någon av 

TPACK-faktorerna. Detta skiljer sig från de studier som gjorts i Turkiet  (Birgin, 

Uzun, Mazam Akar, 2019) och Indien (Basargekar & Singhavi  2017) som visat 

en positiv korrelation mellan genomförd fortbildning och digital kompetens. 
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För samtliga TPACK-dimensioner utom den rena teknologiska kunskapen visade 

sig antal elever på skolan läraren undervisar ha en signifikant positiv korrelation 

med upplevd kompetens. Lärare på större skolor upplever sig alltså generellt mer 

kompetenta att använda digitala verktyg inom matematik och 

matematikundervisning än lärare på mindre skolor. Anledningar till detta är något 

som bör undersökas ytterligare för att få en bättre insikt i vad detta beror på och 

vad som kan göras för att stärka lärares digitala kompetens på mindre skolor. 

Tidigare forskning har visat att kollegialt arbete kan (Drossel, Eickelmann & 

Gerick, 2017) vara en faktor i lärares digitala kompetens, vilket skulle kunna 

påverka lärare negativt i mindre skolor med mindre kollegium. Det är även 

möjligt att skolors resurser har en påverkan på lärares digitala kompetens och att 

detta skulle kunna bidra till att större skolor med mer resurser har lärare som är 

aningen mer kompetenta inom användning av digitala verktyg. 

 

Hur ofta lärare använder digitala verktyg i undervisningen visade sig korrelera 

positivt med samtliga TPACK-faktorer. Lärare som upplever sig mer kompetenta 

använder sig alltså oftare av digitala verktyg i undervisningen än lärare som 

upplever sig mindre kompetenta. Detta faller i linje med samtliga tidigare 

undersökningar som granskades under tidigare forskning, alla indikerade en 

positiv korrelation mellan användningsfrekvens och digital kompetens (Drossel, 

Eickelmann & Gerick, 2017; Li, Y., Garza, V., Keicher, A., & Popov, V., 2019; 

Birgin, Uzun & Mazam Akars,  2019). Även om den positiva korrelationen 

framstår tydligt i forskningen finns det ännu inget som indikerar det kausala 

sambandet mellan digital kompetens och användning av digitala verktyg i 

undervisningen. Det skulle därför vara av intresse för vidare forskning att 

undersöka ifall lärare använder digitala verktyg för att de upplever sig mer 

kompetenta eller ifall lärare som använder digitala verktyg oftare blir mer 

kompetenta. För den svenska gymnasieskolan indikerar detta att ökad digital 
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kompetens bland lärare är en viktig del för att lärare ska implementera digitala 

verktyg i undervisningen i högre grad. En ökad användningsfrekvens av digitala 

verktyg skulle kunna vara av stor vikt då ungefär hälften av lärarna som svarat på 

denna undersökningen rapporterat att de endast använder digitala verktyg i 

undervisningen ibland eller sällan. Med tanke på det fokus som lagts på 

digitalisering inom den svenska skolan med de nya kursplanerna (Skolverket, n.d. 

a) torde detta vara av stor vikt. 

 

När det kommer till kön och ålder är resultaten i denna undersökning inte lika 

tydliga. När det kom till kön var den enda signifikanta skillnaden som kunde 

mätas i denna studien en skillnad i TK-dimensionen. Detta tyder på att svenska 

manliga gymnasielärare i matematik upplever sig något mer kompetenta än 

kvinnor när det kommer till generell datoranvändning utanför skolkontext. För de 

andra dimensionerna var skillnaderna mellan könen för små för att vara statistiskt 

signifikanta. För ålder kunde ingen signifikant korrelation uppmätas för någon av 

TPACK-faktorerna. Osäkerheten på sambandet mellan kön och digital kompetens 

återspeglas även i litteraturen. Undersökningar som studerat hur digital kompetens 

varierar bland könen har i vissa fall visat att män upplever sig mer kompetenta än 

kvinnor i Ghana (Buabeng-Andoh, 2015), att kvinnor använder digitala verktyg 

oftare i undervisningen i Nederländerna medan män använder dem oftare i 

Tyskland och Polen (Drossel, Eickelmann & Gerick, 2017) samt USA (Li, Garza, 

Keicher & Popov, 2009), och att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan 

könen gällande digital kompetens eller användningsfrekvens av digitala verktyg i 

Turkiet (Birgin, Uzun, Mazam Akar, 2019), Danmark och Australien  (Drossel, 

Eickelmann & Gerick, 2017). Det varierande resultatet som framkommit gällande 

kön och ålder i såväl denna studien som tidigare studier skulle kunna indikera att 

skillnader mellan könen när det kommer till lärares digitala kompetens är så små 

att studiers utfall kan visa åt endera hållet beroende på urvalet som gjorts bland 
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lärare. Det skulle också kunna bero på kulturella skillnader mellan länder. 

Könsroller och hur dessa reflekteras i användning av digitala verktyg bland 

befolkningen kan antas variera stort mellan länder. Detta kan ha en betydande roll 

på hur vana manliga respektive kvinnliga lärare är att hantera datorer och andra 

digitala verktyg och därmed bidra till den skillnad som ses mellan länder. 

 

När det kommer till ålder kan en viss trend i negativ korrelationen med digital 

kompetens ses. Denna negativa korrelation kunde uppmättas i Ghana 

(Buabeng-Andoh, 2015), Turkiet (Birgin, Uzun, Mazam Akar, 2019) och USA 

(Li, Y., Garza, V., Keicher, A., & Popov, V., 2019). Här skiljer sig alltså 

resultaten i denna undersökning från resultaten som kan ses från tidigare 

forskning. En möjlig anledning till varför resultaten i denna undersökningen 

skiljer sig från de tidigare är att Sverige legat i framkant när det kommer till 

utbredning och användning av internet och digital teknik (UNdata, 2016). Äldre 

svenska lärare har därmed generellt haft längre tid att använda sig av och bekanta 

sig med digital teknik än lärare från andra länder. Det är också möjligt att då 

svenska matematiklärare, med anledning av de ändrade kursplanerna, varit 

tvungna att inkludera digitala verktyg i sin undervisning i tre år att eventuella 

skillnader som funnits mellan årsgrupper utjämnats med den ökade användningen. 

7.1 Metoddiskussion 

Ett par problem skulle kunna ses ur urvalsprocessen. Tillgängliga resurser kan 

tänkas spela en viktig roll för hur väl lärare implementerar nya digitala delar i 

undervisningen och deras kompetens att använda dessa. Resurser kan tänkas 

variera dels mellan offentliga och privata skolor dels på geografiska skillnader. 

Ett slumpvis urval kommer förmodligen att generera ett stort antal skolor i 

storstäder, och det kan tänkas att resurser för dessa skolor ser annorlunda ut än för 

skolor i mindre städer. Det skulle även kunna tänkas att det blir en viss 
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snedvridning i urvalsprocessen då endast en minoritet av skolorna vars 

administration kontaktades i första steget svarade och att lärare eller 

förutsättningar på dessa skolor skulle ha något gemensamt (t.ex. mer negativ 

attityd mot digitala verktyg i undervisningen.). Eftersom det inte finns någon 

information om hur många lärare som jobbar på skolorna som enkäten nått ut till 

finns det inte möjlighet att uppskatta hur stor mängd uteblivna svar det blivit. Det 

gör det svårt att uppskatta om mängden uteblivna svar kan ha bidragit till en 

snedvridning i resultatet. Eftersom undersökningen gjorts via webbenkät är det 

möjligt att en betydande andel lärare valt att inte svara på enkäten för att de inte är 

bekväma att arbeta med datorer (Denscombe, 2017). Eftersom enkäten behandlar 

just digital kompetens skulle detta kunna ha en betydande påverkan på resultatet 

då en stor andel lärare med lägre digital kompetens valt att ej delta. 

 

Det bör även tas i beaktning att även om flera resultat i studien uppmätts som 

signifikanta är antalet besvarade enkäter, 99, väldigt litet jämfört med den totala 

populationen svenska gymnasielärare i matematik och generaliserbarheten för 

resultaten är därmed inte säker. Resultaten styrks dock till viss del då de på många 

områden, t.ex. kopplingar mellan digital kompetens och användningsfrekvens av 

digitala verktyg, stämmer överens med tidigare forskning (Denscombe, 2017). 

Själva enkäten förväntas också vara robust och mäta det den faktiskt ämnar mäta 

då de beroende variablerna (TPACK-dimensionerna) mätts med frågor från 

formulär utformats och testats grundligt (Landry , 2010;Gleason, Cox & 

Bismarck, 2013). 

7.2 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har den här studien visat att svenska lärare generellt upplever 

sig relativt kompetenta inom samtliga TPACK-faktorer men att TK- och 

TPACK-faktorerna halkar aningen efter de andra två. Vi kan även se att lärare 
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upplever sig mindre kompetenta när det kommer till att förbereda lektioner som 

behandlar problemlösning med digitala verktyg än att göra samma sak för andra 

områden. Skolstorlek visade sig ha en signifikant korrelation med TCK, TPK och 

TPACK, där lärare som undervisar på större skolor upplevde sig mer kompetenta 

inom dessa dimensioner. Anledningar till varför det ligger till på detta viset är ett 

område som bör utforskas ytterligare och vad som kan göras för att stärka lärares 

digitala kompetens på mindre skolor. Liksom i andra undersökningar visade sig 

digital kompetens vara positivt korrelerat till hur ofta lärare använder digitala 

verktyg i undervisningen. I denna studien kunde signifikanta korrelationer visas 

mellan samtliga TPACK-faktorer och användningsfrekvens. Slutligen kunde 

ingen signifikant skillnad upptäckas i TPACK-faktorer beroende på om lärare 

genomgått fortbildning eller inte, eller beroende på kön. Undantaget var att 

manliga lärare upplevde sig aningen mer kompetenta inom TK-faktorn. Inte heller 

ålder kunde visas ha en signifikant påverkan på digital kompetens inom någon av 

TPACK-faktorerna. 

 

Avslutningsvis kan konstateras att även om lärares digitala kompetens är ett 

område som undersökts av flera forskare i olika länder och kontexter finns det 

fortfarande flera kunskapsluckor inom området som kräver svar.  
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Bilaga 1 - Enkät 

Denna undersökning görs som en del i mitt examensarbete i 

ämneslärarutbildningen vid Högskolan Kristianstad. Arbetet ämnar, med 

anledning av ändringar i kursplanerna i Matematik för att öka digitalisering, att 

undersöka hur matematiklärare på gymnasiet uppskattar sin egna digitala 

kompetens. Frågor som behandlar teknik eller digital teknologi avser därmed 

digital teknik som vi använder dagligen: t.ex. datorer, telefoner eller miniräknare, 

och den mjukvara vi kommer i kontakt med därigenom. 

 

Enkäten är frivillig, helt anonym och går att avbryta när som, ingen data sparas 

förrän enkäten skickas in. Enkäten innehåller 26 frågor och beräknas ta 5-10 

minuter att genomföra. Samtliga frågor måste besvaras. Enkäten ska endast 

genomföras max en gång per person. 

 

Har ni frågor eller funderingar om enkäten eller arbetet kan ni kontakta mig på 

gustav.styrdal0013@stud.hkr.se 

 

Jag är tacksam för er medverkan! 

1. Kön: Man/Kvinna/Annat 

 

2. Ålder: 20-30, 31-40, 41-50, 51-60, 60+ 

 

3. Antal elever på skolan: Mindre än 100, 100-350, 350-700, 700-1000, 

1000+ 
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4. Hur ofta använder du tekniska verktyg i undervisningen: Väldigt ofta, 

ofta, ibland, sällan, aldrig 

 

 

Följande frågor avser teknikanvändning i allmänhet, både privat och 

i din yrkesroll 

 

5. Har du fått genomgå fortbildning inom användning av digital 

teknologi i undervisningen?  

Ja - Nej 

 

6. Jag kan lösa mina egna tekniska problem (TK1)1 

Instämmer inte alls 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Instämmer helt 

 

7. Jag har lätt att lära mig ny digital teknologi (TK2) 

Instämmer inte alls 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Instämmer helt 

 

8. Jag håller mig uppdaterad på viktig ny digital teknologi (TK3) 

Instämmer inte alls 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Instämmer helt 

 

9. Jag kan mycket om digital teknologi (TK4) 

Instämmer inte alls 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Instämmer helt 

 

10. Jag har den tekniska kunskap som behövs för att använda digital 

teknologi (TK5) 

Instämmer inte alls 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Instämmer helt 

 

11. Jag har haft tillräcklig tid att arbeta med digital teknologi (TK6) 
Instämmer inte alls 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Instämmer helt 
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Följande frågor avser digital teknologi som används i utbildningssyfte 
i din yrkesroll som lärare 
 
 
 
1Text inom parantes noterar vilken TPACK-dimension frågan tillhör och inkluderades 
inte i enkäten som delades ut. 
 

12. Det är ok för elever att visa lärare hur man använder ny digital 

teknologi (TPK1) 

Instämmer inte alls 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Instämmer helt 

 

13. Jag är öppen för att experimentera med ny digital teknologi i 

matematikundervisningen (TPK2) 

Instämmer inte alls 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Instämmer helt 

 

14. Jag använder digital teknologi för att hantera 

bedömningsinformation (TPK3) 

Instämmer inte alls 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Instämmer helt 

 

15. En bra lärare lär elever att hantera digital teknologi på korrekt sätt 

(TCK1) 

Instämmer inte alls 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Instämmer helt 

 

16. Jag känner till digitala verktyg som kan användas för att förstå och 

räkna matematik (TCK2) 

Instämmer inte alls 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Instämmer helt 

 

17. Jag kan välja digitala verktyg som förbättrar 

matematikundervisningen (TCK3) 
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Instämmer inte alls 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Instämmer helt 

 

18. Jag kan visa för elever varför digital teknologi är användbar för 

matematiken (TCK4) 

Instämmer inte alls 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Instämmer helt 

 

19. Jag tänker kritiskt på hur digital teknologi kan användas i 

matematikundervisningen (TCK5) 

Instämmer inte alls 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Instämmer helt 

 

20. Jag kan använda mig att strategier för att kombinera matematik, 

digital teknologi och lärandesituationer som jag fått lära mig i min 

utbildning eller fortbildning (TPACK1) 

Instämmer inte alls 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Instämmer helt 

 

21. Jag kan använda digital teknologi för att förtydliga matematiken 

under letkioner (TPACK2) 

Instämmer inte alls 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Instämmer helt 

 

22. Jag kan välja digital teknologi att använda i klassrummet som 

förbättrar det jag lär ut, hur jag lär ut och vad mina elever lär sig 

(TPACK3) 

Instämmer inte alls 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Instämmer helt 

 

23. Jag kan genomföra lektioner som kombinerar matematik, digital 

teknologi och lärande på ett bra sätt (TPACK4) 

Instämmer inte alls 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Instämmer helt 
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24. Jag kan genomföra lektioner som kombinerar algebra, digital 

teknologi och lärande på ett bra sätt (TPACK5) 

Instämmer inte alls 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Instämmer helt 

 

25. Jag kan genomföra lektioner som kombinerar geometri, digital 

teknologi och lärande på ett bra sätt (TPACK6) 

Instämmer inte alls 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Instämmer helt 

 

26. Jag kan genomföra lektioner som kombinerar problemlösning, digital 

teknologi och lärande på ett bra sätt (TPACK7) 

Instämmer inte alls 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Instämmer helt 
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