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Syfte

Skapa en större medvetenhet kring lärares 
olika professionella kompetenser 
(ramverket TPACK), hur de samverkar 
därmed drar nytta av teknikens möjligheter. 

Brainstorming i lärarrummet 
by Fredrik Hedström

https://www.flickr.com/photos/125921181@N03/15225057003/
https://www.flickr.com/photos/125921181@N03/15225057003/


En del har hört mig förut

… en mix av det jag berättat om tidigare

… det som är aktuellt nu

… och tankar framöver



Frågeställningar

● Hur samverkar lärarnas olika 
kompetenser och hur integreras dessa i 
den digitala undervisningspraktiken?

● Hur motiverar lärarna sina val av 
integration av digitala verktyg i sin 
undervisningspraktik?

Army scientists bring math into focus for teachers 
by U.S. Army RDECOM

 

https://www.flickr.com/photos/rdecom/6925519272/in/photolist-bxZ6AG-ec6bK3-7ZcDpy-dfRCMZ-91SPvu-7Z9ria-nSCkDv-n9TrV-r7xKdg-7Z9roM-7XS2WW-aFGxuz-5G3cuM-bLTMji-F6UuZ-7ZcDsj-cqxmys-EwYUrQ-bxZ7Gq-BtcWbK-7ZcDr9-pVCb7N-7ThuvE-pgcYRJ-f2hb9x-2aTwrG-nAr9Jb-bLTMm8-bxZ72b-hRLtbu-a3vhu3-Dkhmop-pVCbdQ-9FWQsq-edX7FC-9FTVda-5ToSHS-5G7sHb-bY4FiN-bY4RSQ-7uckmd-bWjnLS-8myKMi-8npt2E-bxi7tK-8npsfL-aevmPV-5gusgc-aeyaXf-bY4QYG
https://www.flickr.com/photos/rdecom/6925519272/in/photolist-bxZ6AG-ec6bK3-7ZcDpy-dfRCMZ-91SPvu-7Z9ria-nSCkDv-n9TrV-r7xKdg-7Z9roM-7XS2WW-aFGxuz-5G3cuM-bLTMji-F6UuZ-7ZcDsj-cqxmys-EwYUrQ-bxZ7Gq-BtcWbK-7ZcDr9-pVCb7N-7ThuvE-pgcYRJ-f2hb9x-2aTwrG-nAr9Jb-bLTMm8-bxZ72b-hRLtbu-a3vhu3-Dkhmop-pVCbdQ-9FWQsq-edX7FC-9FTVda-5ToSHS-5G7sHb-bY4FiN-bY4RSQ-7uckmd-bWjnLS-8myKMi-8npt2E-bxi7tK-8npsfL-aevmPV-5gusgc-aeyaXf-bY4QYG


Insamling av data
- i respektive studie

Planera arbets- 
området (parvis)
Lärarnas fokus? 
I vilka skärnings- 
punkter befinner de 
sig?

Klassrums-
observationer

Reflektion 
efter 
arbetsområdet 
(parvis)
Hur gick det?

Ljudinspelning

Klassrums-
observationer

Klassrums-
observationer

Virtuella 
klassrummet

Videoinspelning i klassrummet.
Titta in i det virtuella rummen.

Ljudinspelning

Huvuddata Huvuddata

Semistrukturerade 
intervjuer (enskilt)
Få syn på deras 
tankar

Ljudinspelning

Huvuddata

4 lärare
NO-ämnen

åk 7-9

Yttre förut- 
sättningar 

fanns

Använde 
teknik i olika 

grad
Genom-

fördes vt-16



Ramverket
TPACK

Analys av lärarnas 
kompetenser startade 
med kategorisering 
utifrån TPACK

Mishra o Koehler 2006



Vad ser jag?

● God undervisning med hjälp av teknik kräver förändring 
i pedagogik och ämnesinnehåll? 
* Kan jag se detta?   * Vad säger lärarna?  * Medvetet eller omedvetet?

● Använder lärare som utvecklat TPACK, teknologin för att 
designa lärandet och skapa lärandesituationer? 

● Väljs teknologi, baserad på vilken typ av aktivitet som valts? 
eller utifrån vad väljs teknologi?

Mishra o Koehler



Analysarbetet

 
● Hur ser lärarnas motiv ut?
● Utifrån lärarnas kompetenser o andra faktorer?
● Graden av integration och medvetna val?
● Framgångsfaktorer? ...utan att titta på elevresultat



Forskning inom området

Mishra & Koehler - ramverket TPACK

Åke Grönlund - Unos Uno, utvärdering av 1:1 satsningar

Annika Agelie Genlott - STIL, ett genomtänkt arbetssätt med digitala verktyg

Isa Jahnke mfl - Digital didactical design



Några resultat ännu?

- lite smakprov



Möjligheter med 
film!

Frågesport 
motiverar!



Skriver mitt första abstract

Fokus på: 
Begreppsinlärning med hjälp av digitala verktyg utifrån lärares utvecklade 
TPACK

● Film - Instruktionsfilm
● Frågesport - Quizz



Enkelheten!

Enkelheten! Elevperspektivet!



Pedagogiken? Tidseffektivt!?



Kollegorna måste 
med!

Aktuell forskning 
är inte känd!



Frågor?
Något jag varit 
otydlig med?

2017-01-23
karin.ollinen@uvet.lu.se


