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Sammanfattning 

Det övergripande syftet med denna studie var att synliggöra möjligheter och utmaningar med 

programmering i matematikämnet i grundskolans lägre åldrar. Studien motiveras av den nyligen 

reviderade läroplanen som kommer bli obligatoriskt till hösten 2018. Studien bygger på 

lågstadielärares uppfattningar och erfarenheter kring programmering i matematikämnet. 

Datainsamlingsmetoden för denna studie har varit kvalitativa intervjuer med fyra behöriga och 

legitimerade lärare i matematikämnet. Studiens centrala fråga har varit Vilka möjligheter och 

utmaningar ser lärarna med programmering som verktyg för elevers matematikinlärning? Resultatet 

visade att lärarna ser programmering som ett sätt att utveckla elevernas matematiska förmågor som 

problemlösning, metod, kommunikation, analys och resonemangsförmåga, men även generella 

förmågor som samarbete, kreativitet och logiskt tänkande. Utöver det ser även lärarna programmering 

som ett sätt att motivera till vidare studier inom matematiken. Eftersom vi lever i ett digitaliserat 

samhället idag ansåg lärarna att det är ett sätt att förbereda eleverna inför framtiden. Lärarna kunde 

även se ett antal utmaningar som skulle kunna stå i vägen för elevernas lärande. Det första handlade 

om lärarens kompetens, att avsaknad av kompetenta lärare inom området skulle kunna hämma 

elevernas kunskaper de har rätt att få. Andra utmaningar som diskuterades var de ekonomiska 

förutsättningarna som skolorna har och även tidsbristen lärarna ofta känner av. Att man har intresse för 

det man ska undervisa i var också en aspekt som togs upp.  

 

Nyckelord 

Matematik, programmering, problemlösning, förmågor, lågstadiet 



 

 

Innehållsförteckning 

Inledning ................................................................................................ 1 

Programmering i skolan ...................................................................................... 2 

Programmering i matematikämnet ........................................................................ 3 

Syfte och frågeställningar ....................................................................... 4 

Metod ..................................................................................................... 4 

Urval................................................................................................................. 4 

Datainsamling .................................................................................................... 5 

Databearbetning och analys ................................................................................. 5 

Etiska riktlinjer ................................................................................................... 6 

Resultat .................................................................................................. 6 

Lärarnas uppfattningar om möjligheter med programmering i matematikämnet ......... 7 

Matematiska förmågor ..................................................................................... 7 

Generiska förmågor ......................................................................................... 8 

Motivation för lärande ...................................................................................... 9 

Förberedda inför framtiden ............................................................................... 9 

Lärarnas uppfattningar om utmaningar med programmering i matematikämnet ........10 

Lärarens kompetens och ansvar .......................................................................10 

Ekonomiska förutsättningar .............................................................................11 

Tidsbristen ....................................................................................................12 

Bristande intresse ...........................................................................................12 

Sammanfattning av resultatet .............................................................................13 

Diskussion ............................................................................................ 14 

Slutsats ............................................................................................................17 

Relevans för läraryrket .......................................................................................17 

Tillförlitlighet .....................................................................................................18 

Förslag på fortsatta studier .................................................................................18 

Referenslista ........................................................................................ 18 

Bilagor .................................................................................................. 20 

Bilaga 1 ............................................................................................................20 

Bilaga 2 ............................................................................................................21 

Bilaga 3 ............................................................................................................22 



1 

 

Inledning 

Från och med juli 2018 är det beslutat att programmering ska ingå i svenska läroplanen. 

Programmering är något som ska vara ett tydligt inslag i framförallt matematik och teknikämnena 

(Regeringskansliet, 2017). Skolverket (2016a) har gjort en bedömning att programmering inte kommer 

att bli ett eget ämne utan ska ingå i befintliga ämnen. Dessa ändringar i läroplanen innebär också att 

lärares och rektorers uppdrag blir förändrat (Regeringskansliet, 2017). I skolans läroplan har 

programmering skrivits in i syftestexten att eleverna ska genom programmering ges möjlighet att 

undersöka problemställningar och matematiska begrepp (Skolverket, 2011 rev 2017). Under det 

centrala innehållet i matematikämnet har programmering lagts till under algebra-området och i de 

högre årskurserna läggs det även till under problemlösningsområdet. I årskurs 1-3 formuleras 

programmering i kursplanen ”Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som 

grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner” (Skolverket, 2011 rev 2017:57). 

I läroplanen finns det även fem matematiska förmågor som ska beröras i undervisningen. Det handlar 

bland annat om att kunna lösa problem samt värdera valda metoder och strategier. Eleverna ska även 

ha en begreppslig förmåga och kunna analysera dessa och se samband mellan begrepp. Man ska också 

kunna använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa uppgifter. Som i sin 

tur följs av att kunna föra och följa matematiska resonemang. Eleverna ska behärska kommunikativ 

förmåga där man använder matematikens uttrycksformer för att samtala om och argumentera och även 

redogöra för beräkningar och slutsatser (Skolverket, 2011).  

Skolverket fick i september 2015 i uppdrag att komma med förslag till nationella it-strategier för 

svenska skolväsendet. Strategiernas syfte var att skapa bättre förutsättningar för digital kompetens 

men också att det ska bidra till att eleverna får en mer likvärdig tillgång till it inom skolan. 

(Utbildningsdepartementet, 2015). Förslagen som Skolverket har utformat ska bidra till att tydliggöra 

och förstärka den digitala kompetensen genom bland annat programmering i undervisningen. Det ska 

även bidra till elevernas förståelse för hur digitaliseringen påverkar individ och samhälle, men också 

hur man på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt förhåller sig till information och medier. Eleverna ska även 

lära sig att på ett kreativt sätt omsätta idéer i handling och öva förmågan att lösa problem med hjälp av 

digital teknik (Skolverket, 2016a). Regeringen godtog Skolverkets förslag den 9 mars 2017 

(Regeringskansliet, 2017).  

Enligt Europaparlamentet och Europeiska unionen beskrivs digital kompetens som en av åtta 

nyckelkompetenser för ett livslångt lärande. Den digitala nyckelkompetensen är viktig i det 

kunskapssamhälle vi lever i. Att leva i en föränderlig värld som vi gör idag ställer därför allt högre 

krav och förväntningar på digital kompetens (Skolverket, 2016b). Vad som menas med digital 

kompetens har disksuterats i Digitaliseringskommissionen betänkande och har utgått från definitionen 

”Digital kompetens utgörs av i vilken utsträckning man är förtrogen med digitala verktyg och tjänster samt har 

förmåga att följa med i den digitala utvecklingen och dess påverkan på ens liv.” (Skolverket, 2016a:6). Enligt 

Skolverket (2016b) är frågor om digitalisering en svårighet då det är väldigt begränsat med 

vetenskapligt underlag. Forskningsprojekt och redovisade resultat kring skolans digitalisering har ökat 

men stora luckor finns fortfarande i forskning kring vad som sker i klassrumsmiljö. Skolverket 

(2016b) menar att det finns stora glapp i kunskapsbildningen. I arbetsprocessen kring it-strategierna 

som nämns ovan har det framkommit att det inte räcker med att skriva i styrdokumenten för att stärka 

den digitala kompetensen. Personal inom skola behöver även fortbildning i ämnet för att kunna 
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utveckla undervisningen utifrån de ändringar som skett i läroplanen (Skolverket, 2016a).  Det har även 

debatterats kring lärares oro av införandet av programmering i styrdokumenten. Många lärare saknar 

utbildning för detta och det kan vara avgörande för vilken digital kompetens eleverna får i skolorna 

(Skolvärlden, 2017). Rolandsson (2015) hävdar att ämnet programmering behöver byggas på bland 

annat didaktiska ämneskunskaper hos lärarna då undervisningen i programmering ses som en stor 

utmaning och kan därför resultera i att det anses bli exkluderande. Rolandsson (2015) ställer sig då 

frågan om alla elever kan bli tillgodosedda med de omfattande it kunskaper som behövs.  

Programmering i skolan  

Programmering är ofta synonymt med ”att skriva kod” men i andra sammanhang kan programmering 

ses i ett större perspektiv där val av lösning, problemformulering, pröva och att ompröva nämns. Även 

dokumentera betraktas som en del av programmeringsaktiviteten (Skolverket, 2016a). Heintz, 

Mannila, Nygårds, Parnes och Regnell (2015) menar också att programmeringens innebörd behöver 

ses i ett större perspektiv där man inte enbart fokuserar på att skriva kod, utan se vilka förmågor som 

kan tränas med programmering, bland annat abstrakt och analytiskt tänkande och även 

problemlösningsförmågan. Utifrån dessa perspektiv menar Kafai (2016) att programmering idag sker 

ofta i en social kontext och eleverna behöver delta i digitala aktiviteter på ett meningsfullt sätt för att 

lärande ska ske. För att klara av det behövs en förmåga till datalogiskt tänkande, kreativ 

problemlösning och ett strukturerat arbetssätt.  I Europa har flera länder redan implementerat 

programmering i sina läroplaner i strävan efter att utveckla elevernas logiska tänkande och 

problemlösningsförmåga (Balanskat & Engelhart, 2015). 

Programmering är något som ofta kopplas ihop med begreppet datalogiskt tänkande (Kjällander, 

Åkerfeldt, & Petersen, 2015). Datalogiskt tänkande är ett begrepp som slagit igenom med en 

matematiker och datavetare vid namn Seymour Papert. Boken Mindstorms som han skrev beskriver 

synsättet på digital teknik och hur det kan införas ute i skolorna (Papert 1980). Han menar att det kan 

förändra lärarnas undervisningssätt och utveckla utbildningen (Papert 1980). Tanken enligt Papert är 

att eleverna själva ska lära sig producera datorprogram och inte enbart konsumera dem. Begreppet 

datalogiskt tänkande är något som också kan beskrivas som en problemlösningsprocess för att kunna 

analysera och beskriva problem med hjälp av datorn (Wing, 2006). Programmering kan struktureras 

och beskrivas i olika nivåer beroende på språk tillexempel Java, C eller Assemble som översätts 

(kompilator) till maskinkod, en följd av olika kommandon som ettor och nollor som datorn kan förstå. 

Det programmeringspråk som vanligen används i skolor av barn i lägre åldrar kallas för grafisk eller 

visuell programmering även blockprogrammering (Kjällander et al., 2015). Ett genomgående drag 

med programmering i grundskolans lägre åldrar är att visualisera programmeringsprocesserna med 

hjälp av bland annat programmeringsbara klossar, robotar och applikationer. Ett exempel av att närma 

sig programmering är med det visuella programmeringsverktyget Scratch (Kjällander et al., 2015). 

Scratch är ett visuellt programmeringsverktyg där man kodar genom att använda sig av pusselliknande 

block. Med programmet kan man skapa animationer och spel bland annat (http://scratch.mit.edu/).  Ett 

annat sätt att lära barnen programmera är med hjälp av små robotar så kallade Blue-Bot eller Bee-Bot 

där man ger roboten kommandon för olika rörelser med hjälp av fysiska knappar (Kjällander et al., 

2015). I kursplanerna står det inte att eleverna ska lära sig specifika programmeringsspråk, då 

programspråken är något som ständigt utvecklas. I skolan är man ute efter mer generella kunskaper för 

att utvecklas kunskapsmässigt. I kursplanerna är det många generella begrepp för att texterna ska 

fungera över en längre tid (Skolverket, 2017). Forskaren Yasmin B Kafai belyser i sin studie om 

http://scratch.mit.edu/
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speldesign och skapande som verktyg för lärande att programmeringens innehåll bör tillämpas i flera 

ämnen för en mer ämnesöverskridande verksamhet ute i skolorna. Detta med syfte att stimulera och 

skapa motivation för övrigt ämnesinnehåll (Kafai, 1995).  

Programmering i matematikämnet  

Programmering och matematik har alltid gått hand i hand enda sedan de första datorerna tillverkades 

som då byggdes av matematiska ingenjörer (Misfeldt & Ejsing-Duun 2016). På senare år har flera 

projekt i matematikundervisningen riktat in sig på att använda programmeringen för att uppnå 

matematiska inlärningsmål (Misfeldt & Ejsing-Duun, 2016). Men det finns fortfarande för lite 

empiriska forskningsresultat och resultaten är ofta motstridiga (Kjällander et al., 2015). 

Det finns flera studier som visar på att programmering har en positiv inverkan på 

matematikinlärningen. I en colombiansk studie som gjorts med elever i sjätte klass har det visat en 

positiv effekt av matematikinlärning i de försöksgrupper som fått undervisning i programmet Scratch. 

Med det visuella programspråket kunde man se utveckling av ett visst matematiskt tänkande (Calao, 

Moreno-León, Correa & Robles, 2015). I en annan studie som genomfördes med tjugosex elever i 

sjätte klass som mötte Scratch för första gången men som ändå var vana vid olika typer av 

programvaror förde dagligen loggbok och reflektioner om deras lärande. Det visade sig att Scratch var 

engagerande och relativt användarvänligt för problemlösning vilket samtidigt gav en bra motiverande 

programmeringsmiljö för att utforska matematiska begrepp. Det visade sig även vara ett effektivt 

medium för att uppmuntra till kommunikation och samarbete (Calder 2010). Samtidigt visar en studie 

av Kalelioğlu och Güllbahar (2014) där man undersökt grundskoleelevers problemlösningsförmåga 

med hjälp av Scratch att man inte fann några positiva effekter på elevernas problemlösningsförmåga. 

Men forskarna poängterar att olika resultat kan uppstå i andra forskningssammanhang. Även om 

studien genomfördes över en kortare period och med få tillämpningar så kunde man se en liten 

förbättring av elevernas självförtroende i deras problemlösningsförmåga. Kalelioğlu och Güllbahar 

(2014) menar på att det finns möjlighet till att programmering kan påverka elevernas 

problemlösningsförmåga. Akcaoglu och Koehlers (2014) har gjort en studie om hur speldesign 

påverkar elevernas problemlösningsförmåga. Studien visar på att programmering bidrar till en positiv 

effekt av denna förmåga. I deras resultat visar det även att förmågan att tänka systematiskt, 

felsökningar och fatta beslut även gynnas.  

I en fallstudie genomförd av Highfield, Mulligan och Hedberg (2008) har man observerat barn i 

användandet av roboten Bee-Bot. Dom ville undersöka vilka matematiska metakognitiva processer 

som yngre barn utvecklar med hjälp av programmeringsbara leksaker. Tio barn i åldrarna mellan tre 

och åtta år deltog i en pilotstudie. I studien redovisas en analys av två fall i åldrarna fem och åtta år. I 

den observerade datan kunde man se att Bee-Bot har en potential att öka barns utveckling av 

matematiska begrepp, särskilt när det kom till omvandlingar och mätprocesser. Den fysiska roboten 

aktiverade en rad av olika och alternativa problemlösningsstrategier. Barnen var engagerade vilket 

ledde till abstrakt tänkande (Highfield et al., 2008). Andra typer av kognitiva förmågor som anses 

utvecklas enligt Clements och Gullo, (1984) är bland annat att tänka i olika riktningar och tänka 

reflekterande, även att tänka om sitt eget lärande och inse när man inte förstår. Den kreativa förmågan 

är något som Resnick, et al., (2009) anses utvecklas. Att utforska och skapa med hjälp av datorer lär 

sig barnen att vara kreativa.  

Potentialen för att lära sig matematik genom programmering beror på stor del på lärarens inställning 

och didaktiska principer (Misfeldt & Ejsing-Duun, 2016). Eftersom programmering i förskola och 
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grundskola är nytt så finns det i dagsläget inte någon gedigen forskning kring ämnet. Skolan ska enligt 

styrdokumenten vila på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och detta är något som inte går 

att leva upp till just idag (Kjällander et al,. 2015). Därför är det högst relevant att få ta del av olika 

lärares uppfattningar och inställningar till programmering samt vad lärarna själva anser om 

programmeringens möjligheter för elevers matematikinlärning och även eventuella utmaningar som 

kan hämma elevers utevckling inom matematik och programmeringsämnet.  

Syfte och frågeställningar 

Programmering har blivit ett obligatoriskt inslag i läroplanen till hösten 2018. En del skolor har redan 

infört programmering på schemat, medan andra inte har börjat med det. Erfarenheterna kring ämnet 

programmering ser väldigt olika ut. Forskning om programmering och matematikinlärning i 

undervisningssammanhang är begränsad. Därför är syftet med denna studie att generera kunskap om 

lärarnas uppfattningar om programmering i matematikämnet, samt undersöka vad lärarna tänker om 

eventuella utmaningar som de ställs inför med nya läroplanen och även om lärarna anser att 

matematiken kommer gynnas med hjälp av programmeringsinslaget.  

Mer specifikt undersöker studien: 

 Vilka möjligheter och utmaningar ser lärarna med programmering som verktyg för elevers lärande 

i matematik?  

Metod 

Studien baseras på halvstrukturerade kvalitativa intervjuer. Eftersom studien har sökt empiri om 

lärares upplevelser, tankar och åsikter är kvalitativa intervjuer en användbar metod (Kvale & 

Brinkman, 2014). I den kvalitativa metoden är syftet att man vill fånga upp informanternas egna 

uppfattningar och beskrivningar (Bryman, 2011). För att kunna besvara frågeställningarna är lärares 

perspektiv av intresse i denna studie.   

Urval  

Urvalet av informanter har styrts av faktorer som att lärarna ska vara legitimerade och behöriga i 

matematikämnet samt att dom arbetar mot grundskolans årskurs F-3. Lärarna i denna studie är 

nyexaminerade. Då de under utbildningen tillägnat sig praktiska kunskaper inom IkT användning finns 

det relativt färsk kunskap om området inom IKT samt att det ger möjlighet till nya perspektiv och 

infallsvinklar. I studien medverkade fyra lärare från olika skolor och olika kommuner i 

Stockholmsområdet. Samtliga skolor är kommunala. De fyra lärarna har ungefär samma erfarenheter i 

att undervisa, det vill säga att dom har mellan ett och två år som dom varit verksamma inom 

läraryrket. Lärarna har gemensamt att de har startat upp programmering i sin undervisning och är 

förtrogna med att använda sig av IKT i sin undervisning inom ämnet matematik. Urvalet har skett via 
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ett så kallat målinriktat urval. Det är en urvalsmetod som på ett strategiskt sätt valt ut informanter som 

är relevanta för studiens frågeställningar (Bryman, 2011).  

Datainsamling  

kvalitativa intervjuer har valts som undersökningsmetod. Det innebär att frågeområdena är 

förbestämda, men frågorna anpassas efter situationen (Johansson & Svedner, 2010). För att öppna upp 

till en dialog brukar intervjuaren använda sig av öppna frågor för att informanten ska ges möjlighet att 

fritt berätta om sina åsikter och tankar. För att få så uttömmande svar som möjligt används varierande 

följdfrågor som stöd. Informanterna får då en större möjlighet till att utveckla tankarna (ibid). Den 

halvstrukturerade formen på kvalitativa intervjuer utgår från olika frågeteman som man vill fördjupa 

med hjälp av följdfrågor. Följdfrågorna anpassas av den som håller i intervjun beroende på de svar 

man får vid intervjutillfället. Stora krav ställs därför på den som intervjuar och hur intervjun 

genomförs eftersom det är interaktionen mellan informanten och intervjuaren som kunskapen blir 

synliggjord (Kvale & Brinkman, 2014). 

Vid intervjutillfällena användes halvstrukturerad intervjuform. Intervjun utgick från en mall (se bilaga 

3) med frågeområden inom det aktuella ämnet, även varierande och anpassade följdfrågor har använts 

för att få belysa lärarnas tankar och inställningar. Dessa frågor har inte följt en ordning, utan frågorna 

har anpassats beroende på informanternas svar.  

Intervjuerna har skett via telefonkontakt i samtycke med informanterna. Studiens syfte har framförts 

och informanterna har tagit del av samtyckesbrevet och informationsbrevet där all nödvändig 

information finns till förfogande. Samtalen har spelats in via inspelningsfunktion på telefonen. 

Anteckningar har samtidigt tagits för att uppmärksamma vissa punkter. Detta gjordes för att kunna 

utveckla vissa svar. Intervjuerna har hållits enskilt med varje informant och tiden har varierat mellan 

varje intervjutillfälle. Tiden blev beräknad på ett spann mellan 30-40 minuter.  

Databearbetning och analys 

Intervjuerna som genomförts med de fyra lärarna har ljudinspelats via telefon och därefter 

transkriberats ordagrant i ett Word dokument. Materialet har analyserats genom en kvalitativ 

dataanalys. Transkriberingen utfördes löpande med varje intervju. Den första processen i analysen var 

att skapa en helhetsbild av vad informanterna har sagt genom att efter varje avslutad intervju reflektera 

kring vad som menats. Därefter har datasinsamlingen lästs igenom flera gånger noggrant för att få en 

mer djupgående förståelse av materialet. Nyckelmeningar och nyckelord har plockats ut genom aktivt 

letande av utsagor som var relevanta för frågeställningen. Sedan har dessa sammanställts kolumnvis i 

ett kodschema i Excel med syfte att tematisera det transkriberade materialet. Denna teknik kallas för 

kodning vilket är en grundläggande teknik när man analyserar intervjuer av kvalitativ karaktär 

(Bryman, 2011). Sedan har nyckelorden granskats igen för att se om dom återkommer, detta har gjorts 

för att se om det finns underliggande teman. Temana har sökts utifrån textens helhet och frågeområden 

för att se om frågorna besvarats i andra sammanhang. Frågeområdena är i sin tur kopplade till studiens 

övergripande syfte och frågeställningar. Efter det har texten blivit nedbruten i kategorier och ett antal 

teman har bildats och använts på samtliga informanter.  
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Etiska riktlinjer  

Inför den här studiens datainsamling har hänsyn tagits enligt Vetenskapsrådets föreskrifter (2002) till 

de informanter som ställt upp. Informationskravet har beaktats då samtliga lärare har fått information 

om studiens tillvägagångssätt och syfte via brev och telefonsamtal (se bilaga 1). Samtyckeskravet har 

även beaktats (se bilaga 2). Informanterna har fått information om att deltagandet är frivilligt och kan 

när som helst avslutas om de så vill. Informanterna har fått vidare information om att de inte kommer 

kunna bli identifierade och fiktiva namn och andra beteckningar än deras riktiga namn kommer att 

användas, likaså går det inte att spåra vilken skola de arbetar på (Konfidentialitetskravet). Samtliga 

deltagare har fått information om att det insamlade materialet till studien kommer endast att användas 

för den aktuella studien och materialet kommer att makuleras vid studiens slut (Nyttjandekravet).  

Resultat 

Den här studien undersöker lärares uppfattningar och erfarenheter kring programmering i 

matematikämnet. Resultatet från analyserna presenteras under två övergripande rubriker om vilka 

möjligheter och utmaningar som programmering kan medföra enligt dessa lärare. I avsnittet nedan 

presenteras studiens första rubrik ”Lärarnas uppfattningar om möjligheter med programmering i 

matematikämnet” avsnittet berör lärarnas uppfattningar och synsätt kring programmeringens 

möjligheter i olika teman: 

 Matematiska förmågor 

 Generiska förmågor 

 Motivation för lärande 

 Förberedda inför framtiden 

 

Rubriken ”Lärarnas uppfattningar om utmaningar med programmering i matematikämnet” 

presenterar hur lärarna upplever och tänker kring dilemman med införandet av programmering i 

följande teman nedan: 

 Lärarens kompetens 

 Ekonomiska förutsättningar 

 Tidsbristen  

 Bristande intresse  

 

Informanterna benämns med namnen Isabell, Maria, Ida och Anneli. Samtliga informanter har viss 

erfarenhet av programmering i matematikämnet. Isabell har arbetet med programmering som ett 

temaarbete i code.org. Maria har arbetat med Blue-Bots i sin klass. Ida och Anneli har arbetat med 

bland annat Scratch i sin undervisning.  
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Lärarnas uppfattningar om möjligheter med 
programmering i matematikämnet 

Matematiska förmågor 

Samtliga lärare lyfte fram att programmering är ett sätt att träna problemlösningsförmågan i 

matematiken. Dels för att man behöver tänka i flera led och lösa ett problem. På så sätt menar lärarna 

att eleverna får arbeta med problemlösning genom att tänka logiskt.  

Jag tänker ju att i programmering så ingår det att skriva kod, det är ju lite det programmering handlar 

om och det har ju sina likheter med problemlösning. Jag ser det som att eleverna ska kunna lösa ett 

problem helt enkelt. För eleverna får ju pröva och ompröva så det blir ju till ett problem och en 

problemlösningsuppgift. (Maria) 

Maria berättar att de jobbar med programmering på olika sätt, dels Blue-Bots men även mycket 

analogt. Hon berättar även att de arbetar med koordinatliknande system där eleverna kan förflytta sig 

på olika sätt, eleverna får använda sig mycket av kroppen. Det är den första introduktionen innan 

eleverna lär sig att skriva kod. Maria nämner även att pröva och ompröva handlar lite om ett sökande 

som liknar att ställa hypoteser och genom det ges eleverna möjlighet till ett reflekterande 

förhållningssätt. Maria nämner även att eleverna får pröva och ompröva vilket ses som olika val av 

metoder.  

[...] men samtidigt tycker jag att programmering handlar väldigt mycket om problemlösning, vilket är 

en viktig förmåga som man behöver öva på inom matematiken. Programmering blir ett nyare sätt att 

lösa andra typer av problem och det gäller att hitta olika metoder för olika delar. (Isabell) 

Isabell menar att programmering handlar väldigt mycket om just matematik och problemlösning. Man 

ställs för nya utmaningar och uppdrag som inte är bekanta för alla. Isabell menar att man ges möjlighet 

till nya perspektiv inom området samt att metodförmågan gynnas genom att hitta olika lösningar. 

Programmering ser jag som ett bra tillfälle för eleverna att öva upp sitt logiska tänkande. Det är 

mycket vad matematik handlar om, att kunna se logiken bakom sakerna...Sedan tycker jag även att 

eleverna får träning i att analysera, för det handlar om att eleverna ska kunna analysera problem och 

förstå problemet för att kunna hitta en lösning i form av en kod. (Ida) 

Det Ida nämner är att det är många matematiska förmågor som kommer in i sammanhanget. Ida menar 

att programmering är inget som går in under rutinuppgifter med givna metoder, utan man utformar 

strategier för att lösa ett problem och för att göra det menar Ida att det krävs logiskt tänkande, vilket 

även går in under metodförmågan. Ida menar att man behöver resonera och förklara samt att dra 

slutsatser hur man kom fram till det man gjorde och fundera kring om det alltid kommer fungera om 

man gör på detta sätt.  

Det framkom även att eleverna i de yngre åldrarna över mycket på den kommunikativa förmågan då 

alla inte kan uttrycka sig i skrift ännu. 

Eleverna kommunicerar väldigt mycket, speciellt när dom arbetar i par. Det blir ju att dom behöver 

förklara för mig och de andra eleverna hur dom gör och varför det blev som det blev...dom 

kommunicerar och resonerar helt enkelt. (Anneli) 

Anneli menar här att eleverna ges möjlighet att öva på den kommunikativa förmågan och att det inte 

alltid behöver handla om kommunikation i skriftform utan det kan även ske med andra uttrycksformer 

som tal, konkret material osv. Anneli nämner även att kommunikation handlar om att byta information 

med varandra och på så sätt utvecklar man kunskaper. Eleverna behöver även lära sig att lyssna och 

förstå andra kamrater i deras argument. Att utveckla resonemangsförmågan menar Anneli att eleverna 

hela tiden behöver påvisa, bevisa och motivera sin resultat.  
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Det lärarna har sagt är att det finns flera matematiska förmågor som tränas med hjälp av 

programmering. Det handlar inte bara om att ”knacka kod” utan det är flera aspekter som kommer in. 

Samtliga lärare belyser först och främst problemlösningsförmågan. Att det handlar i grund och botten 

om att lösa ett problem och förstå sambandet, i och med det så tränar man på att tänka logiskt i flera 

led genom att hitta lämpliga metoder. Utöver det så nämns även analys, resonemang och 

kommunikationsförmåga som en del av programmeringens möjligheter till att utveckla matematiken.  

Generiska förmågor  

Att samarbeta är något som lärarna nämner flera gånger. Lärarna anser att det är en förmåga som 

eleverna ges möjlighet att träna på både parvis men också i större grupper. Eleverna ges möjlighet att 

arbeta i grupper för att samarbeta på ett mer effektivt sätt. Man delar kunskapen emellan varandra var 

något som belystes då det är ett allmänt stort fokus kring i skolan idag. Eleverna får möjlighet att se 

saker och ting ur annan synvinkel. Lärarna menar att man övar på att ge och ta kunskap genom att man 

hela tiden får resonera och argumentera tillsammans. Samarbetsförmågan är något man som lärare 

behöver implementera tidigt i klassrummet eftersom det är något som ständigt återkommer i både 

klassrumssituationer och även i framtida liv i alla möjliga situationer.  

Det är ett bra tillfälle att öva upp samarbetsförmågan i klassen. Då får dom möjlighet att resonera och 

argumentera fram lösningar tillsammans. (Isabell) 

Isabells uttalande är att det är ett bra tillfälle för eleverna att öva samarbetsförmågan. Eleverna får dra 

nytta av varandras kunskaper och lära sig av varandra genom att hela tiden kunna resonera och 

argumentera tillsammans. Isabell menar även på att det är nyttigt i allt dom gör och även för framtiden 

i deras vuxna liv.  

[...] det blir som ett fotbollslag, alla har en funktion att fylla. Jag tycker det är viktigt att öva på och 

framförallt gynnar det sammanhållningen i gruppen att man får jobba som ett team. (Anneli) 

Det Anneli menar är att sammanhållningen är viktig för att skapa god lärmiljö där alla får känna sig 

delaktiga och inkluderade. Det är en viktig utgångspunkt för att alla ska trivas, speciellt i större 

grupper som hon menar att en klass kan vara. Det gäller att hela tiden skapa aktiviteter för att bygga 

upp sammanhållningen.  Programmering anses vara ett sådant tillfälle menar Anneli. Många gånger 

har skolorna inte heller tillgång till utrustning för att det ska räcka till var och en, men i det här fallet 

när man pratar om sammanhållningen så har det ingen större betydelse.  

En annan förmåga som nämndes var den kreativa förmågan. Lärarna ansåg att eleverna fick 

möjligheter att bli kreativa genom att skapa med hjälp av digital teknik.  

Eleverna får delvis möjlighet att utforska och skapa med hjälp av programmering [...] och med alla 

olika appar så kan man ju skapa figurer som man programmerar. Sen tror jag att när dom blir äldre så 

utvecklas det ännu mer, just det här skapandet. Ju mer dom kan inom det här desto mer möjligheter 

till skapande blir det. Det blir som att bygga lego och man ser resultatet. (Ida)  

Ida belyser just elevernas kreativa förmåga som de ges möjlighet till. Att man från idé till att se en 

progression och resultat i det man gör. Vidare säger även Ida att det ger även läraren större möjlighet 

till att utveckla mer digitalt kreativa lektioner. Både inom matematikämnet men det går även att jobba 

ämnesöverskridande i exempelvis svenskämnet.  

Det ger även läraren möjlighet till att vara kreativ, det finns ju så många olika sätt man kan använda 

programmering till inte bara det matematiska även om det känns som att det ligger närmast varandra. 

Det går ju självklart att utveckla och göra det mer ämnesöverskridande. Vi har ju arbetat lite med 

Scratch där eleverna programmerar som berättelser, det blir ju ganska kreativt att få skapa digitalt 

istället och då har man helt plötsligt fått in det i svenskämnet. (Ida) 
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Ida nämner även att läraren behöver vidga perspektivet på programmering och inte endast begränsa till 

ett ämne, även om matematik är det som känns mest naturligt att införa det inom. Hon menar på att i 

verkligheten så är tekniken inte begränsat till ett visst ämne eller område, utan det finns integrerat i det 

mesta idag. Det ger större möjligheter till läraren att tänka och skapa mer kreativa uppgifter till 

eleverna. Med det tankesättet så kommer det bli mer gynnsamt på längre sikt. Eleverna kommer 

förmodligen inte uppleva undervisningen monoton och enformig. Det är viktigt för att upprätthålla 

intresset hos eleverna.  

Motivation för lärande 

Lärarna lyfter fram programmering som en motivationsfaktor för matematikinlärningen. Detta är något 

nytt för eleverna och det har varit ett uppskattat inslag i undervisningen.  

[...] det fick eleverna intresserade, för vi började prata om vad vi har för saker runtomkring oss som är 

programmerade och det är ju väldigt mycket. Jag tror det är viktigt att eleverna får upp ögonen för 

det, då kommer dom vilja lära sig mer och det blir väldigt positivt för matematikinlärningen i sig 

också. Har man intresset för något så lär man sig även mer. (Isabell) 

Isabell menar att det är viktigt att fånga upp elevernas intresse och skapa en nyfikenhet. I denna klass 

har dom arbetat med att undersöka vad det finns för föremål i vår omgivning som är programmerade. I 

och med det har eleverna blivit intresserade av hur saker är uppbyggt. Isabell menar också även att det 

är viktigt att eleverna själva får undersöka och pröva, att dom blir producenter istället för konsumenter.  

Maria nämner även att lekfullheten är viktigt med det dom gör i de yngre åldrarna.  

Jag tror att det kan vara bra i början att det blir lekfullt, för sen när dom blir äldre kommer det bli mer 

skriftligt att skriva kod och då har dom med sig det här lekfulla från början. Det blir en bra och 

positiv start från början på något sätt...jag tror inte mina elever tänker på att det ens är matematik eller 

programmering inblandat när dom har fått använda Blue-Bots, det är som en leksak för många. 

(Maria) 

Maria hävdar att det är viktigt med att få in en lekfullhet med de yngre barnen när man introducerar 

något nytt. Därför att när man blir äldre blir det mer och mer avancerat och då är det viktigt att man 

har fått en positiv start för att inte tappa intresset eller att eleverna har blivit avskräckta på en gång. 

Maria berättar även hur hon märker att barnen fick upp ett intresse sen dom införde programmering 

med Blue-Bots.  

Lärarna nämner även att motivationen och intresset behöver komma från eleverna själva. Vid många 

tillfällen har lärarna upplevt att det alltid finns elever som är mer passiva och omotiverade till att 

undervisningen byggs på rutinuppgifter. Lärarna menar att det skulle kunna bero på att dessa uppgifter 

och undervisningsmetoder upplevs mer ansträngande. Men lärarna ser att vissa elever fått upp ett 

intresse när digitala verktyg kommit in i bilden. Drivkraften kommer från eleverna själva. Lärarna 

nämner även att alla har självklart olika metoder och saker de föredrar i undervisningssammanhang, 

men att programmering har blivit ett sätt att nå ytterligare fler elever.  

Förberedda inför framtiden 

Samtliga fyra lärare ser programmering som ett viktigt inslag i undervisningen för att förbereda 

eleverna inför framtiden. Lärarna beskriver att dom tycker det är viktigt att ha kunskap om 

digitaliseringens värld för att klara sig i framtiden och i vuxenlivet.  

[...] målet med programmering som jag nämnt tidigare är att ge eleverna den kunskapen dom behöver 

ha för att förstå sig på och klara av en digitaliserad värld. Dom behöver förstå hur våra digitala 

verktyg fungerar eftersom dom kommer ha det runt omkring sig hela livet oavsett om det ingår i 

matematikämnet eller något annat ämne. (Anneli) 
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Anneli lyfter målet med programmering i sin undervisning. Läraren menar att det är viktigt på ett mer 

generellt plan också. Det behöver inte bara vara inom matematikämnet utan det är viktigt att kunna 

använda på olika sätt i flera sammanhang.  

[...] barnen blir mer kunniga och vi behöver fler programmerare i Sverige, det är ett stort behov av 

det, så det är bra om dom lär sig. Man behöver på något sätt kunna eftersom det är så mycket datorer 

och tekniskt runt omkring oss även om man inte jobbar eller kommer jobba som programmerare. Det 

är som sagt väldigt mycket sånt i livet och man behöver det för att klara sig i samhället. Det är även 

ett sätt att uttrycka sig och det behöver man lära sig. Mycket är kopplat till teknik och datorer, då blir 

programering ett sätt att uttrycka sig. (Maria) 

Maria menar att införandet av programmering är en satsning för Sveriges framtid också. Behovet av 

programmerare växer och läraren hävdar att det borde införts tidigare i och med hur snabbt allting 

utvecklas i samhället. Vidare beskriver Maria att tekniken har blivit ett sätt att uttrycka sig till skillnad 

från vad det var förr. Tekniken har blivit ett sätt att både kommunicera med varandra och ett sätt att 

uttrycka sig på.  

Eleverna behöver ju förstå att att allting inte bara finns här av en slump utan det är vi människor som 

skapat det [...] datorn har inte intelligens utan det är vi människor som får datorn och tekniken att bete 

sig så. (Isabell) 

Enligt Isabell är det viktigt att eleverna ska kunna kritiskt granska och tänka vad som ligger bakom 

tekniken. Hon menar på att vi lever i ett abstrakt samhälle där allting finns tillgängligt utan att man 

reflekterar över hur det finns där. Fortsättningsvis beskriver Isabell att i framtiden handlar det om att 

kunna kritiskt tänka för att göra medvetna val och inte bara konsumera och ta för givet att det ska 

finnas där.  

Lärarna beskriver även att det ingår i deras uppdrag att göra eleverna medvetna om digitaliseringen 

och kritisk granskning. Eftersom samhället är så pass digitaliserat ökar även informationsflödet. Även 

om kritisk granskning inte sker till lika stor grad i de lägre åldrarna säger lärarna att man även behöver 

börja i tidig ålder för att sedan bygga på kunskapen om det. Det lärarna menar i slutändan är att 

eleverna behöver kunna kritiskt granska både tekniken som sådan och förstå att människan skapat det 

vi har runt omkring oss och även den information som finns tillgänglig tack vare tekniken.  

Lärarnas uppfattningar om utmaningar med 
programmering i matematikämnet 

Lärarens kompetens och ansvar 

Något som framkom under intervjuerna var att alla fyra lärarna var överens om att lärarens kompetens 

är av stor vikt när man ska lära ut något nytt som programmering. Något som de ansåg saknades 

generellt ute på skolorna. Lärarna menar att om kunskapen saknas så kräver det mer avsatt tid till att 

förstå sig på ämnet programmering och den teknik som behövs för att kunna bedriva undervisningen. 

Med det menar även lärarna att det är fler aspekter som behöver tas in då det fortfarande finns skolor 

och lärare som inte använder IKT som ett aktivt pedagogiskt verktyg under lektionerna. På så sätt är 

risken att programmering hamnar i skuggan av resten av matematikdelarna och det blir ingen naturlig 

del av undervisningen. Lärarna poängterade även att programmeringen riskerar att bli halvdant utfört 

om kompetensen inte finns där. De menar att det inte finns någon poäng med att genomföra ett nytt 

ämne om det inte görs på ett sådant sätt att eleverna blir tillgodosedda med den utbildningskvalité som 

behövs. Det nämndes även under en av intervjuerna att bristen på kompetens kan leda till frustrationer 

hos läraren vilket leder till en försämrad undervisningskvalité.  
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[...] sen kan det ju va att man inte har så mycket kunskap och då måste man lägga massa tid på att 

förstå, det skulle jag säga är det största hindret. Har man ingen erfarenhet och kunskap och känner sig 

osäker blir man ju frustrerad över att man inte kan det och vet då inte hur man ska lära ut. (Maria) 

Något som också togs upp under intervjuerna var att lärarna efterlyser mer fortbildning inom 

programmering. I dagsläget har de upplevt att mycket ansvar ligger på den enskilda läraren. Mycket 

tid går åt att de själva ska läsa på och komma med givande lektionsplaneringar. Programmering har 

upplevts som ett plötsligt inslag i läroplanen där lärarna sedan förväntas leverera med en god kvalité, 

och ansvaret blir plötsligt mer än tidigare. 

[...] det känns som det här kommer väldigt plötsligt och att man då bara ska förstå och leverera. Det 

läggs för mycket ansvar på läraren tycker jag. (Ida) 

Även om lärarna känner att de behärskar den mesta av tekniken och förstår väl programmeringens 

innebörd så kan de inte påstå att de känner sig behöriga i just detta ämne, vilket lärarna belyser som 

anmärkningsvärt i utbildningssyfte eftersom man förväntas vara behörig i de ämnena man ska 

undervisa i.  

Har man inte riktigt med kompetens inom ett område blir resultatet att man kanske gör allting 

halvdant, då känns det inte som någon mening med att göra det [...] det är ju lite märkligt att vi ska 

undervisa i något som man egentligen inte är behörig i, förutom dom som får kompetensutbildning då 

kanske, men det är säkert inte alla som får. (Anneli) 

Det som framkom i dessa citat är att de fyra lärarna delade samma bild av att lärarens kompetens är 

viktig för att det inte ska missgynna eleverna. Något som alla hittills har upplevts runtomkring dem 

bland kollegor och delvis hos dem själva, är att lärarna saknar kompetens och det leder till osäkerhet. 

Att programmering är något som införts i läroplanen upplevs som att mycket eget ansvar läggs på de 

enskilda lärarna och arbetslagen. Denna osäkerhet bland lärarna menar de på kan skapa större klyftor 

med vad som anses vara en likvärdig utbildning inom just digitaliseringen. Lärarna poängterar att det 

fortfarande finns osäkerhet kring allmän hantering av IKT bland kollegor och generellt, då blir 

programmering ytterligare ett moment som ska förstås.  

Ekonomiska förutsättningar 

Under intervjuerna lyfte lärarna fram de klyftor som råder ute på olika skolor när det kommer till olika 

ekonomiska förutsättningar och olika förutsättningar för IKT användning. Detta diskuterades i relation 

till en likvärdig utbildning som alla har rätt att få. 

Alla skolor har inte ekonomiska förutsättningar att köpa Ipads och andra saker som är bra att arbeta 

med. Känns inte som att alla elever ges samma möjlighet till samma utbildning och det är orättvist.  

(Ida) 

Ida pratar även om att många skolor har digital teknik, men man vet inte alltid hur man ska använda 

det. Det blir lätt att man fortsätter undervisa på det ”traditionella” viset och på så sätt går eleverna 

miste om den kunskap som andra får. Likaså när det gäller tillgängligheten av digitala verktyg i 

hemmet, så ser det väldigt olika ut också, därför menar Ida att det är viktigt att skolorna får samma 

förutsättningar både ekonomiskt och kompetensmässigt från lärarna.   

[...] resursfördelningen kan ju se väldigt olika ut från kommun till kommun...men det skiljer sig 

förmodligen från skola till skola inom samma kommuner också. Det är ju mycket som ska täckas in 

med både utrustning och fortbildning för personalen. (Isabell) 

Lärarna belyser de olika dilemman med just ekonomin inom skolorna. Vissa kommuner lägger inte ner 

samma peng på att köpa in digitala hjälpmedel men samtidigt säger de att det inte finns någon garanti 

för att man blir tillgodosedd med bra undervisningskvalité för att man har alla verktyg som behövs. 
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Det kostar även pengar att fortbilda personalen. Med det menar lärarna att man ibland börjar i fel ände 

med att köpa in alla hjälpverktyg som sedan inte används. De hävdar att det blir svårt att genomföra ett 

ämne som programmering utan teknisk utrustning.  

Tidsbristen  

Lärarna tar upp tidsaspekten och tidsbrist som en utmaning med införandet av programmering. Några 

av lärarna upplever att det är otydliga riktlinjer om hur stor del programmering ska ta av 

matematikundervisningen. Lärarna upplever det som en prioriteringsfråga. Att det är saker som 

tillkommer i läroplanen men inget annat tas bort upplevdes som ett stressmoment. Detta var en av 

orsakerna till att programmering inte har fått den plats den förtjänar på schemat.   

Tycker det är svårt att avgöra hur stor del programmeringen ska ta av undervisningen. Det finns ju 

inga direkta riktlinjer för det. Men förmodligen så ska det ta ungefär samma plats som dom andra 

matematikdelarna, men det känns väldigt oklart för tillfället. Jag menar... eftersom det är så pass nytt 

så har vi inte hunnit jobba med det i så stor utsträckning än. Det har inte varit något regelbundet i 

matematiken ännu, men det kommer bli mer än vad det är för tillfället till hösten. (Maria)  

Det Maria menar är att det inte har funnits några direkta direktiv på hur programmeringen ska 

disponeras i undervisningen och har därför inte fått så stort utrymme i just ämnet matematik. 

[...] eller man kan ju klämma in det i fler ämnen, men det är alltid tiden som spökar. Alla har redan ett 

tidspressat schema så det ska bli intressant hur det vidareutvecklar sig. (Anneli)  

Anneli menar att det är ett ämne som borde få ta plats på schemat inte bara i matematik utan i flera 

ämnen. Hon uttrycker att det borde kunna spridas ut över fler ämnen än de som är tänkt i dagsläget för 

att det inte ska upplevas som att andra delar i matematiken blir lidande.  

Lärarna poängterar även att det finns otydligheter och inga direktiv på hur stor del programmering ska 

ta. Många känner sig väldigt osäkra på det inför det obligatoriska införandet av programmering. 

Schemat är redan tidspressat som det är och fler moment läggs till men inget tas bort. Dom menar på 

att det blir mindre tid till övrig matematikundervisning och det blir en fråga om vad som händer med 

de övriga kunskaperna inom matematikämnet.  

Bristande intresse 

Lärarna tar upp vikten av att man själv har ett intresse för det man undervisar i för att inte riskera att 

det går ut över elevernas undervisning. Har man själv en positiv inställning till det och visar att man 

själv tycker det är roligt kommer det generera mer positiva attityder hos eleverna också.   

Jag tycker det är rätt kul då tror jag att det smittar av sig till barnen och jag kommer hitta på mer 

roliga saker under lektionstid, på så sätt kommer det sticka ut. Men sen finns det dom som inte tycker 

det är kul då kan det bli till att man inte engagerar sig i det, frågan är då vad det ger eleverna. Har 

man inte intresse för något så blir det också svårare. (Maria) 

Här menar Maria att det är högst relevant att man har intresse för det man ska lära ut för att inte riskera 

undervisningens kvalité. Samtidigt säger Maria: 

Man kan ju visserligen inte kräva att man ska ha intresse för programmering eftersom det är nytt i 

läroplanen och ingen var beredd på att det skulle komma in heller. De andra ämnena är något som har 

funnits med väldigt länge. (Maria) 

Maria säger att intresset inte går att forcera fram eftersom att det är så pass nytt. Men generellt sett så 

menar lärarna att det underlättar om man har ett visst intresse för det man ska undervisa i. Har man 

inte det menar de att man kan få större utmaningar och känner prestationskrav istället.  
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Lärarna nämner även att det kan vara en generationsfråga när det handlar om intresse för teknik i 

allmänhet. Lärare som kommer ut på arbetsmarknaden idag har fått med sig andra förutsättningar från 

utbildningen där tekniken har varit en självklar del, medan andra inte har fått med sig det.  

[...] det kanske inte har varit min grej riktigt, därför kändes det lite trögt i början. Men ju mer insatt 

jag blir desto roligare är det. Det kan ju va en genereationsfråga rent generellt också, vi lärare som är 

yngre och uppvuxna med datorer och mobiltelefoner kanske får intresse för det på ett naturligare sätt 

än de som är vana vid något helt annat. (Anneli) 

Anneli nämner att programmering inte var ett jättestort intresse från början, men har mer och mer 

fattat tycke för det ju längre tiden gått och ju mer man lär sig. Hon menar att intresset har vuxit med 

tiden. Detta för att tekniken alltid funnits i vardagen. Men jämför detta med hur äldre generationer kan 

uppleva det.  

Sammanfattning av resultatet 

Resultatet lyfter fram lärarnas uppfattningar om vilka möjligheter programmering kan medföra i 

matematikämnet. Något som alla var överens om var att problemlösningsförmågan var något som 

tränades. Eftersom att det i grund och botten handlar om att lösa ett problem. Vidare framkom det att 

fler matematiska förmågor tränades såsom metod, kommunikation, resonemang och analysförmåga. 

De tränar även att tänka logiskt. Något som de hävdar är viktigt att behärska inom ämnet matematik. 

Eftersom eleverna i de lägre åldrarna inte alltid har utvecklat sin skriftliga förmåga till den höga grad 

att dom kan uttrycka sig skriftligt och ”knacka kod” så hänvisar dom till den kommunikativa 

förmågan. Generella förmågor såsom samarbetsförmåga var något som även belystes. Något som 

ansågs vara nyttigt för framtida studier och vuxenliv. Eleverna får även möjlighet till att skapa och 

utveckla sin kreativitet med hjälp av programmeringen och de digitala resurser som tillkommer. 

Motivationen för att lära sig matematik ansåg lärarna att programmering bidrog till. Programmering är 

ett nytt inslag i elevernas undervisning och positiva attityder visades enligt dessa lärare. Det finns 

möjlighet till att fånga upp fler elevers intresse för matematiken. Att programmering nu ingår i 

läroplanen ansåg lärarna var positivt för Sveriges framtid, även om inte många kommer jobba som just 

programmerare. Detta är något behövligt för samtliga elever för att bli rustade för framtiden och den 

digitala värld vi lever i. Eleverna behöver lära sig att kritiskt granska tekniken och informationsflödet 

för att kunna göra medvetna val i framtiden.  

När det kommer till lärarnas uppfattningar kring utmaningar med införandet av programmering var 

lärarens kompetens något av det som upplevdes som den största utmaningen. Kompetensen ansågs 

viktig för att det inte skulle gå ut över elevernas undervisningskvalité. Ekonomiska förutsättningar var 

också en faktor som spelade in. Alla har inte samma förutsättningar för att kunna bedriva en likvärdig 

utbildning när det kommer till digitalisering. Tidsbristen var något alla lärare tog upp under samtalen. 

Det är delar som ska klämmas in i läroplanen men inget tas bort och det skapar då en ovisshet om hur 

pass mycket plats programmeringen ska ta av undervisningstiden. Att man som lärare har intresse för 

det man undervisar i ansåg de intervjuade lärarna var en fördel för att underlätta arbetet och inte 

riskera att planeringen och engagemanget blir påverkat.  
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Diskussion  

Studiens resultat visar på både möjligheter och utmaningar med införandet av programmering i 

matematikämnet. Lärarna framtonar syftet med införandet av programmering som ett redskap för att 

utveckla de matematiska förmågorna. Lärarna gör en tydlig koppling till läroplanens förmågor som 

står skrivna. Det visar att lärarna har en insikt i programmeringens mål, då undervisningen hela tiden 

behöver kunna kopplas och motiveras till styrdokumenten. Detta är en insikt man behöver ha för att 

undervisningen ska bli meningsfull, något som Kafai (2016) även poängterar. Av resultatet som kom 

fram var det mest problemlösningsförmågan som belystes. I relation till forskningen råder det olika 

resultat huruvida det faktiskt påverkar elevernas förmåga att lösa problem. Enligt Kalelioğlu och 

Güllbahar (2014) visade inte några signifikanta effekter av att problemlösningsförmågan förbättrades 

vid användandet av programmeringsaktiviteter. Men samtidigt poängterades det att studien 

genomfördes under en kortare period. Detta kan jämföras med lärarnas uppfattningar när det handlar 

om att se en progression i elevernas lärande. De hävdar att detta inslag i undervisningen är fortfarande 

nytt och programmeringen har inte fått så stor plats inom matematikämnet och de kan därför inte 

klargöra för att de sett en progression i elevernas matematiska utveckling ännu. Däremot visar 

Akcaoglu och Koehlers (2014) andra resultat i sin studie att det faktiskt gynnar 

problemlösningsförmågan. Huruvida problemlösningsförmågan gynnas eller ej är det enligt studiens 

resultat något som anses ges möjlighet till att utvecklas då programmering i stora drag handlar om att 

lösa problem enligt lärarna. Samtidigt behöver man som lärare ta i beaktning att med det olika 

forskningsresultaten ha i åtanke att alla elever inte gynnas av samma undervisningsmoment.  

Lärarna nämner även andra matematiska förmågor som analysförmågan, något som Heints et al, 

(2015) menar är att programmeringen inte endast ska ses som att skriva kod utan behöver ses i ett 

större sammanhang där analysmetod och abstrakt tänkande kommer in. I läroplanen nämns det flera 

matematiska förmågor som eleverna ska ges möjlighet till att utveckla. Enligt lärarna var dessa 

förmågor något som de automatiskt kopplade programmering till. I denna studie kan man därför 

konstatera att lärarna ser vinster med att ha programmering i undervisningen. De ser nyttan med 

programmering på ett generellt plan och utvecklande av förmågor inom matematikämnet även om man 

inte kommer jobba som just programmerare Detta är i enighet med Skolverket (2017):s syfte med att 

implementera programmering i de olika ämnena. Den kommunikativa förmågan är något som lyfts i 

studiens resultat. Genom att föra en dialog mellan kamrater och lärare utvecklas den kommunikativa 

förmågan. Eleverna behöver resonera och argumentera för valda strategier. Calder (2010) poängterar 

även programmeringsmiljön som ett medium för kommunikation och samarbete. Att 

samarbetsförmågan tagits upp som en generisk förmåga är ingen slump då det anses som en viktig 

färdighet inför framtida studier och vuxenliv. Programmeringen anses vara ett ypperligt tillfälle att få 

träna detta. Det ger då tillfälle för att utveckla kommunikation och resonemangsförmågan. Samtidigt 

som man tränar samarbetsförmågan uttrycker lärarna att det är väsentligt för att nå ett gott 

klassrumsklimat. Det är en viktig förutsättning för att lärande ska ske enligt informanterna. Dessutom 

menar Kafai (2016) att programmering ofta sker i en social kontext och elever behöver få delta i 

sådana aktiviter för att lärande ska uppstå.  

De generella kunskaper som lärarna pratar om skulle kunna ses som ett sätt att utveckla datalogiskt 

tänkande. Även om lärarna inte själva nämner begreppet som sådant så kan man tyda av det som sagts 

av lärarna att det liknar förmågan till datalogiskt tänkande så som Wing (2006) beskriver det, där det 

handlar om en slags problemlösningsprocess där analysera och beskriva med hjälp av datorn kommer 
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in. Just termen datalogiskt tänkande är inget begrepp som haft fokus i läroplanen, utan det benämns 

som programmering. Trots detta är det de generella kunskaperna som skolverket (2017) lyfter fram. 

Begreppet programmering är enligt Kjällander et al, (2015) ett snävt begrepp och kan syfta till att 

endast skriva kod. Medan datalogiskt tänkande kan ses som ett tillvägagångssätt (Wing, 2006). 

Lärarna i studien kritiserar sättet som skolan lägger över ansvar på den enskilda läraren för att själva 

skaffa sig kunskap och förståelse om programmering. Det skulle även kunna leda till att lärare 

utvecklar olika förståelse för begreppet programmering. Men i och med det beskriver lärarna att de ser 

programmeringens större potential än bara själva kodskrivandet. Kanske bör Skolverket låta begreppet 

datalogiskt tänkande få mer tyngd i läroplanen?  

Andra möjligheter med införandet var att man tycktes se att en drivkraft fanns hos eleverna efter att 

programmering införts i undervisningen. Lärarna menade på att det då fanns möjlighet till att få upp 

ett större intresse för matematiken på ett generellt plan. Detta är även något som Kafai (1995) håller 

med om att synen på undervisning behöver vara intresseväckande och meningsfull. Däremot var det 

svårare att få lärarna att resonera om på vilket sätt de blev motiverade om det var några speciella 

strategier för att fånga elevernas intresse utöver den teknikutrustning som används i samband med 

undervisningen. Lärarna ansåg att de digitala hjälpmedel som används vid programmering som 

exempelvis Scratch fångar elevernas intresse på ett annorlunda sätt än den traditionella 

undervisningen. Likaså de programmeringsbara robotarna som används ute på skolorna. Dessa verktyg 

har enligt lärarna en positiv inverkan på elevernas nyfikenhet. Lärarna har till stor del valt de visuella 

programmeringsformerna för att väcka en nyfikenhet och lekfull start inom programmering därför att 

sedan kunna bygga vidare till mer avancerade programmeringsspråk. De anser att det är en bra 

introduktion till ämnet. Highfield et al., (2008) belyser i sin pilotstudie även robotens möjligheter för 

en rad olika problermlösningsområden även att eleverna lär sig abstrakt tänkande. Detta är något som 

även Calder (2010) håller med om i sin studie, att Scratch är användarvänligt verktyg för eleverna att 

utforska. En fråga som väcks är om det är verktygen i sig som gör eleverna motiverade eller om det är 

en kombination av undervisningsinnehållet och programmeringsverktygen. För hur påverkar det 

lärarens roll om det endast är verktygen som fångar elevernas intresse?  

Studien visar även på att eleverna behöver ha ett kritiskt förhållningssätt till vad som ligger bakom 

tekniken. Lärarna menar att man behöver förstå att det är människan som skapat den digitala värld vi 

lever i och eleverna behöver få möjlighet till att vara en del av det skapandet, att bli producenter 

istället för konsumenter. Detta är även något som skolverket (2016a) nämner, att eleverna behöver ha 

ett kritiskt förhållningssätt till information och medier och förståelse för hur digitaliseringen påverkar 

individ och samhälle. Detta ser lärarna som en självklarhet då det ingår i deras uppdrag och att de 

behöver förhålla sig till styrdokumenten. Eftersom det redan för ungefär fyrtio år sedan i Papert (1980) 

teori påvisats att skolan behöver implementera den här typen av digitalisering och unga elevers 

meningsskapande att producera datorprogram istället för att endast konsumera är det anmärkningsvärt 

att det tagit så många år att införa det i kursplanerna. Uttryckligen beskriver lärarna även behovet ute 

på arbetsmarknaden efter kompetenser inom programmering. Europakommissionen beskriver digital 

kompetens som en av åtta nyckelkompetenser, något som medborgare behöver utveckla. Detta behov 

är något som lärarna har identifierat då det gäller att vara förberedd för framtiden och den 

digitaliserade värld som vi lever i. Lärarna ett positivt förhållningssätt till ämnet som sådant och är 

medvetna om behovet av programmering och vad det tros kunna medföra för positiva effekter. 

Eleverna tränar att se saker ur olika perspektiv och riktningar. Det är något som Clements och Gullo, 

(1984) även nämner.  
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Dock kunde lärarna uppfatta att det fanns vissa utmaningar med att införa programmering i 

undervisningen. Dels att det upplevts att lärarnas kompetens brister. Skolverket (2016a) lyfter även 

frågan kring kompetensutbildning för lärare. Det räcker inte att enbart skriva in programmering i 

läroplanen utan det behövs även fortbildning för lärare som ska klara av att undervisa i detta nya 

inslag. Lärarna belyste även den osäkerhet som finns kring ämnet och det är även något som det 

debatterats om (Skolvärlden, 2017). En tanke från lärarnas håll var att det kändes olustigt att undervisa 

i något som man inte hade behörighet i. Även Rolandsson (2015) hävdar att programmering behöver 

byggas på ämnesdidaktiska kunskaper hos lärarna för att alla ska bli tillgodosedda med de it kunskaper 

som behövs. Något som lärarna anser är en förutsättning för att bedriva undervisningen. Den 

kompetensen eleverna behöver ha riskerar i dagsläget att resultera i stora skillnader beroende på skola. 

En fundering kring detta är att de elever som får in programmering på schemat i dagsläget kommer 

inte bli tillgodosedda med det som står i läroplanen. Elever som går i skolan om några år kommer få 

en annan kvalité på undervisningen och lärarnas kompetenser runt om kommer förmodligen vara till 

det bättre. Men detta kräver också en satsning på lärarutbildningarna att kommande studenter blir 

insatta i programmeringens värld inom skola.  

En annan utmaning som tas upp i studien är att det upplevts som ett glapp mellan vissa skolor när det 

kommer till ekonomiska resurser och även digital användning. Detta är något som skulle kunna 

missgynna vissa elever till den likvärdiga utbildning man har rätt till. Detta är även något som 

Rolandsson (2015) håller med om att det kan upplevas som exkluderande om man inte blir 

tillgodosedd med den undervisning man har rätt till. Ekonomiska resurser är något som ser olika ut för 

olika kommuner och skolor. Kritiken lärarna tar upp belyser dessa orättvisor. Kanske finns det ingen 

perfekt modell som funkar för alla skolor, men lärarna hävdar ändå att det är rektorernas ansvar att se 

till att det fungerar på den enskilda skolan.  

Det råder även otydligheter enligt lärarna hur pass stor del av matematikämnet som programmering 

ska ta. Schemat är redan tidpressat för att hinna med de andra delarna i matematiken i och med det 

uttryckte lärarna sin oro kring att det kan leda till försämrade resultat i de andra delarna som berör 

matematiken. Tidsbristen med att hinna med allt som står i läroplanen har delvis gjort att 

programmeringen inte fått så stor plats i undervisningen ännu. Att tidsbristen ses som ett problem kan 

tyda på att lärarna inte fullt ut har vidgat programmeringens möjligheter och dess fulla potential för att 

användas inom fler områden än vad det gör idag trots lärarnas tankar om programmeringens positiva 

effekter. Dock framkommer det i resultatet att programmeringen behöver ta större utrymme i fler delar 

och fler ämnen, något som även Kafai (1995) belyser. Det kan bero på det ansvar som läggs över på 

den enskilda läraren att själv förse sig med de kunskaper som krävs. Det som är intressant är att lärarna 

har lyft programmering som en problemlösningsprocess som en av de stora förmågorna, dock är 

programmering endast inskriven under området algebra i det centrala innehållet och programmering i 

problemlösningsdelen är något som berörs i de högre årskurserna. Även det empiriska material från 

tidigare forskning kring elevers matematikinlärning har fokuserats på programmering som gynnsam 

för problemlösningsförmågan. Mycket av det som har gjorts hittills med programmering i 

undervisningen har varit på lärarnas egna initiativ hur det ska styras. Lärarna anser att mycket ansvar 

ligger på den enskilda individen. Frågan är då hur programmeringen kommer användas ute på 

skolorna. För vissa blir det endast ett litet inslag medan andra använder det i ett större sammanhang. I 

studien nämns det även att det kan användas ämnesöverskridande i fler ämnen än de som 

programmering är inskrivet i idag. Men för att göra en koppling till en likvärdig utbildning så är det 

fortfarande tveksamheter för lärarna hus pass stor del av undervisningen det ska ta. Detta är något som 

behöver förtydligas för att undvika tveksamheter och ojämn undervisning mellan eleverna. Lärare 
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behöver ha en samstämmig uppfattning om på vilket sätt det ska användas i undervisningen. För vissa 

kommer det förmodligen bara bli ett litet inslag i matematiken medan andra kommer vidga 

undervisningen i programmering. 

Lärarna ser även en koppling mellan intresse och kunskap. Brister intresset finns risken att det spiller 

över på elevernas undervisningskvalité. Detta är något som Misfeldt och Ejsing-Duun (2016) också 

diskuterar. Att till stor del handlar det om lärarens inställning och didaktiska val. Lärarnas inställning 

var något som skiljdes markant mellan lärare. En förklaring till detta skulle kunna vara en 

generationsfråga enligt de intervjuade lärarna. Beroende på vad man är van vid, skulle det även kunna 

spegla undervisningens utformning. Det går dock inte att dra några generella slutsatser kring det. Att 

det tas upp som en generationsförmåga kan handla om urvalet av informanter som i den här studien 

tillhör den yngre generationen.  

Slutsats  

Frågeställningen i slutsatsen har varit ”vilka möjligheter och utmaningar ser lärarna med 

programmering som verktyg för elevers lärande i matematik?” Lärarna beskriver i studien att 

införandet av programmering ger möjlighet att utveckla vissa matematiska förmågor som kan kopplas 

de de förmågor som står skrivna i läroplanen. De som lärarna framtonar mest är 

problemlösningsförmågan. Eleverna ges möjlighet att tänka logiskt och lösa diverse problem som kan 

uppstå. Vidare konstaterar studien att programmering är ett forum för att kommunicera, samarbeta och 

utveckla sin kreativitet. Utöver dessa förmågor beskriver lärarna vikten av att införa programmering 

för ett framtida syfte. Att kunna kritiskt granska och öka medvetenheten kring den digitala värld vi 

lever i är en förutsättning för att vara en del av dagens samhälle. Programmering anses behövas för 

framtidens arbetsmarknad och tillgodose de resurser som många olika yrken har behov av idag. Det 

indikerar på att lärarna har identifierat ett behov som finns i vårt samhälle.  

Vidare uppfattar lärarna att det finns utmaningar att arbeta kring. Upplevelser att många lärare saknar 

kompetens har nämnt som en större utmaning och till följt av detta så kan det leda till att eleverna inte 

får den kunskap de behöver inom programmering och den digitala tekniken. Lärarna nämner även 

tidsbristen som en utmaning. Tidsbristen kan resultera i att arbetet med programmering inte görs på ett 

helhjärtat sätt och andra delar av matematiken skulle få mindre plats på schemat. En ojämlik tillgång 

till digitala verktyg och ekonomiska resurser på skolor är något som lärarna anser går ut över elevernas 

likvärdiga utbildning. Slutligen anser lärarna att intresset för de ämnen man undervisar i spelar en roll 

för den kvalité man ger till eleverna.  

Trots avsaknaden av forskning så har lärarna en tydlig bild av vad programmering kan medföra i 

matematikämnet. Den viktigaste slutsatsen av studien är att lärarna har en positiv bild av 

programmeringsinslaget. En viktig slutsats är även att lärarna är medvetna om utmaningarna och det 

gör också att de kan förbereda sig för dessa.  

Relevans för läraryrket 

Studiens syfte är att bidra med ämneskunskaper inom programmering i matematikundervisningen. Då 

läroplanen har reviderats och programmering ingår i ett flertal ämnen däribland matematik har studien 

relevans för lärarprofessionen. Studiens resultat visar att matematiska förmågor kan gynnas med 

programmering som verktyg för lärande, likaså det snäva forskningsutbud som finns tillgängligt visar 
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på programmeringens möjligheter. Lärarna nämner även andra generella förmågor som samarbete 

mellan eleverna och en motivationsfaktor till att vilja lära sig mer matematik. Genom programmering 

finns det möjlighet till att öka motivationen hos eleverna och detta är något som bör beaktas av lärarna 

vid planering av lektionsmaterial. Svensk forskning saknas inom området programmering i 

matematikämnet därför kan detta fungera som en inspirationskälla för verksamma lärare.  

Tillförlitlighet  

Studiens resultat kan inte generaliseras då urvalet är begränsat. Resultatet återger endast de fyra 

informanter som deltagit och kan därför inte representera ett större stoff av lärare. Samtliga lärare har 

varit yrkesverksamma lika lång tid. Därför bör studien endast gälla dessa fyra lärares synsätt och 

erfarenheter. På så sätt är reliabiliteten av lägre grad. Ett annat resultat skulle kunnat visas om fler 

informanter deltagit eller om det hade varit en större spridning geografiskt sätt. I dagsläget är det 

endast koncentrerat till ett snävt urval i Stockholmsregionen. Så därför går reultatet inte att 

generaliseras ur ett större perspektiv. Olika lärare har olika erfarenheter och synsätt. För att nå ett 

större generaliserbart resultat krävs ett större utbud av informanter, skolor och regioner.  

Studiens resultat återspeglar frågeställningen som formulerats i studiens syfte. Det ger validiteten mer 

tyngd. Detta med avseende då urvalet varit relevant för frågeställningen.  

Förslag på fortsatta studier  

Den svenska skolan saknar tillräcklig forskning i klassrumsnära situationer. Något som behövs är att 

undersöka vad som faktiskt sker i ett elevperspektiv. Man har fått tagit del av lärares tankar och 

inställningar om hur det upplevs med införandet av programmering men det saknas forskning kring 

vad som verkligen sker med elevernas lärande inom matematiken med programmering som verktyg. 

Men eftersom programmering är nytt i läroplanen och erfarenheterna ser olika ut är det möjligt att 

lärarna inte hunnit se någon progression riktigt än.   

Referenslista 

Akcaoglu, M., & Koehler, M J. (2014). Cognitive outcomes from the Game-Design and Learning (GDL) after-
school program. Computers & Education. 75, 72-81.  

Balanskat, A., & Engelhardt, K. (2015). Computing our future –Computer programming and coding – Priorities, 
school curricula and initiatives across Europe. European Schoolnet.  

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2.,[rev.] uppl.). Malmö: Liber. 

Calao L.A., Moreno-León J., Correa H.E., Robles, G. (2015). Developing Mathematical Thinking with Scratch. 
An experiment with 6th Grade Students. I: Conole G., Klobucar T., Rensing C., Konsert J., Lavoué E. (red.) 
Design for Teaching and Learning in a Networked World. Lecture Notes in Computer Science, vol 9307. 
Cham: Springer.  

Calder, N. (2010). Using Scratch: an integrated problem-solving approach to mathematical thinking. Australian 
Primary mathematics Classroom, 15(4), 9-14. 

Clements, D. H., & Gullo, D. F. (1984). Effects of Computer Programming on Young Childrens´ Cogintion. 
Journal of Education Psychology. 76(6). 1051-1058.  



19 

 

Highfield, K., Mulligan, J. & Hedberg, J. (2008). Early Mathematics Learning Through Exploration with 
Programable Toys. International Group for the Psychology of Mathematics Education, 3. 

Heintz, F., Mannila, L., Nygårds, K., Parnes, P., & Regnell, B. (2015). Computing at School in Sweden -
Experiences from Introducing Computer Science within Existing Subjects. I Informatics in Schools. Curricula, 
Competences, and Competitions/Lecture Notes in Computer Science and General Issues 9378, 118-130. 

Johansson. B., & Svedner, P.O. (2010). Examensarbetet i Lärarutbildningen. Uppsala: Kunskapsförlaget AB.  

Josefsson, J. (2017). Programmering oroar lärarna. Skolvärlden. 24 november. Hämtad: 22 mars 
http://skolvarlden.se/artiklar/programmering-oroar-lararna  

Kafai, Y.B. (1995). Minds in play: computer game designs as a context for childrens´s learning. Erlbaum.  

Kafai, Y. (2016). From computational thinking to computational participation in K-12 education. 
Communications of the ACM, 59(8), 26-27. DOI: 10.1145/2955114.  

Kalelioğlu, F., & Güllbahar, Y. (2014). The effects of teaching programming visa Scratch on problem solving 
skills: A discussion from learners´ perspective. Informatics in Education, 13(1), 33-50. 

Kjällander, S., Åkerfeldt, A., & Petersen, P. (2015). Översikt avseende forskning och erfarenheter kring 
programmering i föskola och grundskola. Hämtad 2018-03-27 från: http://omvarld.blogg.skolverket.se/wp-
content/uploads/sites/2/2016/06/oversikt_programmering_i_skolan.pdf   

Kvale, S. & Brinkman, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. (3. [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur.  

Misfeldt, M., & Ejsing-Duun,S. (2016). Learning Mathematics through Programming: An Instrumental 
Approach to Potentials and Pitfalls. In K. Krainer, & N. Vondrová (Eds.), CERME9: Proceedings of the Ninth 
Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. (pp. 2524-2530).  

MIT Media Lab. ”Scratch – imagine,Program,Share,” in Scratch. (Online). Hämtad 3 april http://scratch.mit.edu/  

Papert, S. (1980). Mindstorms: Children, computers and powerful ideas (Harvester studies in cognitive science, 
14). Brighton: Harvester Press.  

Regeringskansliet. (2017). Stärk digital kompetens I skolans styrdokument. Hämtad 2018-03-22 från: 
https://www.regeringen.se/pressmedelanden/2017/03/stark-digital-kompetens-i-laroplaner-och-kursplaner/  

Resnick, M., Maloney, J., Hernández, A. M., Rusk, N., Eastmond, E., Brennan, K., …Kafai, Y. (2009). Scratch: 
Programming for all. Communications of the ACM. 52(11), 60-70. doi:10.1145/1592761.1592779 

Rolandsson, L. (2015). Programmed or not. A study about programming teachers beliefs and intentions in 
relation to curriculum. KTH, School of Education and Communication in Engineering Science.  

Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: Fritez.  

Skolverket. (2016a). Uppdrag om nationella it-strategier I skolväsendet. Hämtad: 2018-03-22 från: 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3668  

Skolverket. (2016b). Nationell strategi för digitaliseringen av skolväsendet –avseende förskolan, förskoleklass, 
fritidshemmet samt den obligatoriska skolan. Hämtad: 2018-03-22 från: https://www.skolverket.se/om-
skolverket/publikationer/visa-enskild-
publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftry
cksak%2FBlob%2Fpdf3621.pdf%3Fk%3D3621    

Skolverket. (2017). Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå-ett kommentarmaterial till läroplanerna för 
förskoleklass, fritidshem och grundskoleutbildning.  

Utbildningsdepartementet. Uppdrag att föreslå nationella it-strategier för skolväsendet. Regeringsbeslut 
U2015/04666/S. Stockholm: Utbildningsdepartementet, 2015.  

Vetenskapsrådet (2012). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 
Stockholm: Vetenskapsrådet.  

Wing, J. (2006). Computational thinking. Communication of the ACM, 49(3), 33-36.  

 

 

 

 

http://skolvarlden.se/artiklar/programmering-oroar-lararna
http://omvarld.blogg.skolverket.se/wp-content/uploads/sites/2/2016/06/oversikt_programmering_i_skolan.pdf
http://omvarld.blogg.skolverket.se/wp-content/uploads/sites/2/2016/06/oversikt_programmering_i_skolan.pdf
http://scratch.mit.edu/
https://www.regeringen.se/pressmedelanden/2017/03/stark-digital-kompetens-i-laroplaner-och-kursplaner/
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3668
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3621.pdf%3Fk%3D3621
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3621.pdf%3Fk%3D3621
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3621.pdf%3Fk%3D3621
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3621.pdf%3Fk%3D3621


20 

 

Bilagor  

Bilaga 1 

Informationsbrev till lärare X skola som undervisar i ämnet matematik och programmering i årskurs F-

3. 

 

Hej  

Jag heter Lisa Hedlund och studerar min åttonde och sista termin på Stockholms universitet. Jag läser 

grundlärarprogrammet med inriktning årskurs F-3. Under denna vårtermin skriver jag mitt 

självständiga arbete på avancerad nivå om matematik och programmering.  

Syftet med studien är att få ta del av lärares tankar och uppfattningar kring ämnet matematik och 

programmering i sin undervisning. Jag söker därför lärare som känner sig intresserade av att delta och 

bidra med sina tankar och erfarenheter i en kvalitativ intervju. 

Alla medverkande kommer att vara annonyma och andra beteckningar än era namn kommer att 

användas i studien. De medverkande kommer inte att kunna spåras till vilken skola man jobbar på.  

 

För vidare information eller frågor kontakta gärna mig på 0735 368 664 eller 

lisa.c.hedlund@gmail.com  

 

Med vänliga hälsningar  

Lisa Hedlund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lisa.c.hedlund@gmail.com


21 

 

Bilaga 2 

Samtyckesbrev till berörda lärare 

Härmed samtycker jag till att medverka i studien om ”Programmering och matematikundervisning i 

grundskolans lägre åldrar” 

Jag har informerats om att deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbryta intervjun. 

Jag har även fått information om att jag är annonym och fiktiva namn kommer att användas i studien. 

Materialet kommer att spelas in, transkriberas och därefter makuleras vid studiens slut. Allt material 

kommer endast att användas för studiens syfte.  

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar, Lisa Hedlund 

 

 

................................................................................................................................................................ 

Jag har läst och tagit del av informationen om Lisa Hedlunds självständiga arbete vid Stockholms 

universitet. 

 Jag samtycker till att delta i studiens undersökning 

 Jag samtycker inte till att delta i studiens undersökning  

 

Ort och datum 

 

...................................................................... 

Underskrift   

 

......................................................................   

Namnförtydligande  

 

....................................................................... 

Student 

 

...................................................................... 

 



22 

 

Bilaga 3 

Intervjmall 

 

Bakgrundsfrågor  

Namn 

Ålder 

Utbildning 

Annan relevant utbildning inom ämnet 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

Frågeområden  

 Vad tänker du när du hör ordet programmering? 

 Vad tänker du när du hör programmering och matematik? 

 Använder du programmering i din matematikundervisning? 

 Hur länge har du gjort det? 

 På vilket sätt använder du programmering? (robotar, Sctrach, annan visuell programmering) 
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