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Sammanfattning 

Vid arbetes utförande har det gått tre år sedan den revidering av kursplanen i 

matematik för grundskolan tog kraft som innebar att programmering blev en del 

av matematikundervisningen. Syftet med detta arbete är att undersöka hur lärare 

idag ställer sig till programmeringsinslaget, hur de arbetar med programmering, 

och vilka utmaningar de möter. Genom en webbenkät och intervjuer med tre 

lärare fick de dela sina erfarenheter och tankar som analyserades och diskuterades 

med Technological Pedagogical Content Knowdlege (TPCK) som ramverk samt 

utifrån tidigare studier kring programmering i matematikämnet och computational 

thinking. Resultaten visade att lärarna kunde se en plats för programmering i 

matematiken, och ansåg att det var ett viktigt undervisningsinslag både för 

elevernas framtida utbildning och för att kunna hantera den digitala utvecklingen i 

deras vardag. Lärare som kände att de själva saknade programmeringskunskaper 

uttryckte en mer negativ syn på programmeringsinslaget. Samtliga lärare beskrev 

liknande utmaningar som vid tidigare studier i att de påtalade ett behov av 

kontinuerlig kompetensutveckling och programmeringsmaterial som mer konkret 

kunde ge dem vägledning för hur programmering kan inkluderas i 

matematikundervisningen. Fortsatt utveckling av och tillgång till resurser kan 

därav vara ett viktigt utvecklingsområde för att matematiklärare ska känna 

trygghet till sin förmåga att ge eleverna en god programmeringsundervisning. 
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Inledning 

Digitalisering 

Digitalisering och digital kompetens har under de senaste åren varit på tal mycket i 

skoldebatter och utvecklingsinitiativ. Jan Gulliksen konstaterar i sitt förord till 

digitaliseringskommissionens utredning av digital kompetens att digitialiseringen 

är en del av vardagen för de flesta människor: 

Alla från lärare till mjölkbönder kommer att behöva mer kunskap om och förståelse 

för digitalisering och digitala verktyg, för att kunna utföra sina arbeten på ett 

effektivare sätt. (SOU 2015:28, s.11) 

Detta uttalande ställer höga krav på svenska lärare att kontinuerligt kunna ställa om 

och utveckla nya kompetenser för att kunna hjälpa sina elever till ett livslångt 

lärande som även innefattar digital kompetens och förmågor att möta den digitala 

utvecklingen. Lärarnas kompetensutveckling för att kunna möta dessa nya krav är 

dock någonting som Beswick och Fraser (2019) argumenterar sällan har 

prioriterats. 

Enligt kursplan i matematik för grundskolan ska programmering undervisas som 

ett nytt specifikt område inom matematiken, gällande från hösten 2018 (Skolverket, 

2019). Som ämneslärarstudent under den period då detta implementerats har jag 

varit en av de första att få en mer programmeringsfokuserad utbildning och har med 

intresse följt debatten kring ämnet. Jag har sett en förändring i de undervisande 

lärare jag kommit i kontakt med, från oro till ett mer trevande intresse för 

undervisning av programmering i matematiken.  

Vikten av forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter påtalas 

i regeringens nationella strategi för digitalisering av skolväsendet 

(Utbildningsdepartementet, 2017). När nu en viss tid har gått sedan programmering 

infördes i kursplanen är det därför intressant att undersöka vilka tankar kring 

programmering som råder i matematikklassrummen idag. Baserat på utmaningar 

och hinder som lyfts vid tidigare studier är undersökningsområdet även motiverat 

för att synliggöra vad som ännu kan behöva prioriteras för att lärare ska känna sig 
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trygga i sin förmåga att ge god programmeringsundervisning till fördel för 

matematiskt lärande (Finger & Houguet, 2009; Vinnervik 2020). 

Syfte och frågeställningar 

Arbetet syftar till att undersöka hur lärare i dagsläget ställer sig till att 

programmering har införts i kursplanen och hur de själva tolkar kursplanen och 

beskriver att de introducerar programmering i sin undervisning med de möjligheter 

och utmaningar de upplever i arbete med programmering. Arbetat ämnar besvara 

nedanstående frågeställningar. 

Frågeställningar: 

1. Hur beskriver lärare att de undervisar programmering i matematikämnet? 

2. Vilka stöd har lärare fått för att kunna undervisa programmering? 

3. Vad är lärares uppfattning av programmeringens roll i matematikämnet 

och vilka möjligheter och utmaningar upplever de efter implementeringen 

av detta?  
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Tidigare forskning och teoretiska perspektiv 
I detta avsnitt beskrivs de teoretiska aspekter och tidigare forskning som har lagt 

grunden för studien. Inledningsvis presenteras utifrån forskning och svenska 

styrdokument nyckelorden: programmering, computational thinking och digital 

kompetens. Därefter följer en redogörelse för tidigare forskning kring 

programmering i matematikundervisning med fokus på grundskolans årskurs 7–9 

eller motsvarande för internationella studier. Tidigare forskning har lagt grunden 

för utförande av denna studie, och kommer senare även att tas upp i jämförelse med 

resultaten från denna studie. Avslutningsvis presenteras i detta avsnitt den teori som 

arbetet är grundat i. Tidigare studier vars resultat jämförs med detta arbete har i så 

stor grad som möjligt avgränsats till studier som utförts efter den svenska 

kursplansrevideringen, eller de närmsta åren dessförinnan. Centrala begrepp och 

teorier presenteras däremot främst utifrån ursprungskällor. 

Centrala begrepp 

Programmering 

I Skolverkets kursplan för matematik i grundskolan (2019) nämns programmering 

specifikt i ämnets syfte som ett verktyg eleverna ska ges möjlighet att använda för 

att undersöka problemställningar och matematiska begrepp, göra beräkningar, och 

presentera och tolka data. Utifrån de motiveringar bakom intiativet för digital 

kompetens som lyfts i regeringens utredning kan detta kopplas till formuleringen 

att ämnet matematik även ska syfta till att eleverna ”utvecklar kunskaper om 

matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika 

ämnesområden.” 

I det centrala innehållet för årskurs 7–9 nämns programmering under rubrikerna 

Algebra och Problemlösning (Skolverket, 2019). Undervisningen ska enligt 

kursplanens formulering innehålla: 

• Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i 

olika programmeringsmiljöer. […] 

• Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk 

problemlösning. (s. 58-59) 
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När eleverna når årskurs 7–9 ska de redan kunna hantera stegvisa instruktioner och 

programmering i visuella programmeringsmiljöer genom så kallad 

blockprogrammering (Skolverket, 2017). Eleverna kan därmed antas ha viss 

förståelse för symbolhanterande programmeringsspråk och har troligtvis redan 

använt programmeringsmiljöer som Scratch eller motsvarande i tidigare årskurser. 

I årskurs 7–9 ska elevernas förståelse av programmering fördjupas genom 

användande av algoritmer. I kommentarsmaterialet förtydligas att utöver visuella 

programmeringsmiljöer som eleverna i tidigare årskurser har hanterat, ska de nu få 

arbeta med olika programmeringmiljöer. Exempelvis lyfts specifikt textbaserad 

programmering. 

I kommentarsmaterialet utvecklas även kursplanens formulering kring 

programmering i ämnets syfte (Skolverket, 2017). Många elever kommer i kontakt 

med digitala verktyg på olika sätt i skola och på fritiden. Därav är det relevant att 

eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur de kan använda digital 

teknik och programmering, samt dess påverkan på samhället. En viktig punkt som 

lyfts är utvecklande av elevernas förmåga att tänka kritiskt kring 

programmeringsresultat och specifikt skapande och testande av algoritmer, för att 

ha bättre förutsättningar för att i framtiden kunna möte teknikutvecklingen.  

Computational thinking  

I tidigare forskning kring programmering och digitalisering av matematikämnet har 

Computational thinking, som framöver kommer benämnas som CT, visats vara ett 

återkommande och relevant begrepp att analysera (Bråting & Kilhamn, 2021; Ng 

& Cui, 2020; Psycharis & Kallia, 2017; Weintrop et al., 2016). Det har 

argumenterats vara en stark grund för att barn ska kunna utveckla de digitala 

kompetenser som efterfrågas i nutida digitala kontext, så kallade 21st century 

competencies. Seymort Papert (1980) nämnde först begreppet då han 

argumenterade för att elever genom programmering kunde utveckla matematiska 

kunskaper genom att testa och debugga sina idéer i utvecklande av kod. Begreppet 

fick större inflytane trettio år senare då Jeanette M. Wing lyfte debatten i en kolumn 

där hon definierar CT som följer: 
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Computational thinking involves solving problems, designing systems, and 

understanding human behavior, by drawing on the concepts fundamental to computer 

science. Compuational thinking includes a range of mental tools that reflect the breadth 

of the field of computer science. (Wing, 2006, s. 33) 

Wing (2006) argumenterar för att CT är en grundläggande förmåga inte bara för 

forskare som arbetar med datorer, utan alla individer. Vidare att CT borde räknas 

som en del av ett barns analytiska förmåga på samma sätt som läsning, skrivning 

och aritmetik. Detta sätt att tänka och ta sig an problemlösning argumenterar Wing 

skulle vara användbart i många delar av en individs liv och borde integreras i flera 

skolämnen. Vid diskussion kring programmering bör här noteras att Wing tydliggör 

att CT inte är detsamma som att arbeta med programmering eller specifika digitala 

verktyg. I stället talar artikeln för att lära ut sätt att tänka för att skapa en djupare 

förståelse och intresse för datorer i allmänheten. Om undervisningen i matematik 

kan bidra till att närma sig ett sådant tänkande ger det eleverna förutsättningar för 

att kunna skapa sig de kunskaper som samhällsutvecklingen kräver även då 

tekniken fortsätter utvecklas (Maass, 2019).  

Det är dock inte alltid helt tydligt hur detta bör appliceras specifikt på 

matematikundervisningen och programmering. Enligt Wings (2006) argument är 

CT relevant inte enbart för matematik utan många aspekter av människors vardag. 

Weintrop et al. (2016) gör genom klassificering av olika undervisningspraxis en 

ansats att skapa en mer nyanserad förståelse av begreppet i en matematiskt 

programmeringskontext, och ge en beskrivning av CT som är tydligt distinkt från 

datavetenskap. Genom analys av litteratur och klassrumsaktiviteter föreslås fyra 

huvudkategorier med fem till sju underkategorier vardera, se tabell 1. 

Huvudkategorierna som föreslås är praxis för data, modellering och simulering, 

dataproblemlösning och systemtänkande.  

Utifrån dessa kategorier, som i verklighet ofta samverkar för att nå ett mål i 

undervisningen, kan begreppet computational thinking preciseras i 

matematikundervisningen (Weintrop et al., 2016). För att CT ska fullt 

implementeras i matematikklassrummet krävs dock stöd från alla involverade 

parter. Lärare behöver få utbildning för att undervisa CT och bli bekväma i detta, 
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skolmaterial publicerat för detta och skoladministration avsätta resurer för 

inkludering av CT i utbildningen. 

Tabell 1.  

Klassificering av CT i Matematik genom fyra huvudkategorier. 

Praxis för 

data 

Modellering och Simulering Dataproblemlösning Systemtänkande 

Samla in data Använda beräkningsmodeller för att 

hitta och testa lösningar 

Förebereda problem för 

datalösning 

Utforska komplexa 

system som en helhet 

Skapa data Värdera beräkningsmodeller Programmering Förstå förhållanden inom 

ett system 

Manipulera 

data 

Designa beräkningsmodeller Använda effektiva 

dataverktyg 

Tänka i nivåer 

Analysera data Konstruera beräkningsmodeller Värdera olika 

tillvägagångssätt/lösningar 

för ett problem 

Kommunicera 

information om ett 

system 

Visualisera 

data 

Använda beräkningsmodeller för att 

förstå ett koncept 

Utveckla modulära 

datalösningar 

Definiera system och 

hantera komplexitet 

  Skapa dataabstraktioner  

  Felsökning  

Kommentar. Översatt och skapad utifrån resultat presenterade av Weintrop. (Weintrop et al., 2016) 

I vidare utveckling av sin defintion efter respons och den diskussion som väckts har 

Wing sedan sin utsprunliga artikel kommit att formulera definitionen enligt: 

Computational thinking is the thought processes involved in formulation problems and 

expressing their solution(s) in such a way that a computer – human or machine – can 

effectively carry out. (Wing, 2017, s. 8) 

Att arbeta med programmering i matematiken behöver enligt Wings (2006, 2017) 

argument alltså röra sig om mer än att enbart lära ut hur eleverna kan hantera de 

specifika verktyg som arbetas med på lektionen. Det behöver även inkludera en 

djupare förståelse kring hur programmering kan användas för att lösa problem. I 

den svenska kursplanen (Skolverket, 2019) lyfts att eleverna ska få använda olika 

programmeringsspråk och arbeta med programmering för problemlösning. Detta 

kan vara ett sätt att närma sig ett computational thinking hos elverna. Men då lärarna 
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har ett stort ansvar för hur detta utformas i praktiken krävs studier av hur lärare 

tolkar och implementerar kursplanen. 

Utöver Problemlösning faller programmering i den svenska kursplanen även 

under rubriken Algebra. Vid jämförelse av algebraiskt tänkande (AT) och CT i en 

studie av Bråting och Kilhamn (2020) fanns att CT som utvecklas genom 

programmeringsaktiviteter kan i stort beskrivas på samma sätt som algebraiskt 

tänkande har definierats. I denna jämförelse utgicks specifikt från Kaputs (2008) 

definition av algebraiskt tänkande i lägre årskurser. CT kunde på samma sätt som 

AT utifrån denna definition beskrivas inkludera fokus på strukturer, studie av 

funktioner och applicering av kluster av modelleringsspråk. Strukturer är dock i en 

CT kontext mer processorienterande och algoritmiska, och funktionerna som 

behandlas är inte alltid lika tydliga med inputvärden och outputvärden (Bråting & 

Kilhamn, 2020). Exempelvis kunde skillnader ses i hur likhetstecknet användes i 

modelleringsspråk, och hur variabler respresenterades. I två av 

programmeringsspråken som användes ändrade variabeln värde under 

verkställandet av programmet, som ett sätt att kontrollera processen och lagra data. 

Detta i kontrast till hur en variabel i traditionell algebra används för att beskriva en 

algebraisk relation. Om läraren inte är medveten och uppmärksam på detta skulle 

elevernas algebraiska tänkande kunna begränsas snarare än styrkas av arbete med 

programmering. 

CT och AT kan således ses ha mycket gemensamt, vilket talar för fördelaktighet 

med att använde programmering för att arbeta med algebra i skolan. Bråting och 

Kilhamn (2020) argumenterar för att datorspråk kan användas för att utveckla 

algebraiskt tänkande och medvetenhet. Men programmering introducerar även ett 

helt nytt register av syntaktiska regler som både elever och lärare behöver lära sig 

att förstå och skilja från algrebraiska termer. 

Digital kompetens 

Även om CT under senare år blivit ett större intresseområde inom forskning talas 

det i den svenska skoldebatten ofta mer om digital kompetens. Bland annat 

digitaliseringskommissionens (2016) rapport till regeringen lyfter digital 

kompetens som ett strategiskt viktigt område där skola och utbildning har en 

nyckelroll, vilket även förstärks av Utbildningsdepartementet (2017). Däremot är 
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digital kompetens inte ett standardiserat koncept i didaktikforskning. Ilomäki et al. 

(2016) konstaterar i en litteraturstudie av begreppet att det uppstått ur ett behov av 

att definiera grundläggande kunskaper i ett informationssamhälle. Men det finns 

motsägelser och oklarhet i hur begreppet används i styrdokument och rapporter. 

Ilomäki et al. (2016) konstaterar i sin studie att det är svårt att ge en fast definition 

av digital kompetens delvis på grund av alla dessa olika syner på begreppet, och 

delvis på grund av de snabba utvecklingar som sker i teknologi och samhälle. De 

föreslår dock följande definition av digital kompetens utifrån de artiklar de studerat: 

Digital competence consists of the skills and practices required to use new technologies 

in a meaningful way and as a tool for learning, working and leisure time, understanding 

the essential phenomena of digital technologies in society as well as in one’s own life, 

and the motivation to participate in the digital world as an active an responsible actor. 

(Ilomäki et al., 2016, s. 671) 

Utifrån denna definition konstateras digital kompetens bestå av följande delar: 

1. Teknologiska förmågor och metoder för att använda digitala medel. 

2. Förmågor att använda och applicera digitala medel på ett meningsfullt och 

passande sätt för arbete, studier och vardagsaktiviteter. 

3. Förmågor att förstå olika fenomen kring digital teknologi. Specifikt etik, 

begränsningar och utmaningar. Samt kritisk användning. 

4. Motivation för att engagera sig i en digital kultur. 

Av dessa kan den första punkten ses ligga nära teknologistudier, medan den fjärde 

mer närmar sig sociala aspekter och samhällsstudier. Digital kompetens är alltså ett 

brett begrepp som innefattar mycket mer än enbart matematik, och är inte direkt 

kopplat till programmering. 

Tidigare forskning 

Elevers arbete med programmering 

I en studie där australianska lågstadieelever fick arbeta med programmering i 

Scratch visades eleverna kunna bilda matematisk förståelse av mönster och dess 

relevans för programmering (Miller, 2019). Utifrån detta kunde de sen själva 

generalisera regler och perimeter för programmeringsuppgiften de arbetade med, 
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samt identifiera mönster och upprepande enheter i de blockkoder de arbetade med. 

Detta mönstertänkande faller i linje med Wings (2017) argument för arbete med 

mönster som ett sätt att skapa förståelse för abstraktionprocesser i datorer. Denna 

studie styrker alltså implementering av programmering i kursplanen som ett sätt att 

uppnå ökade CT-förmågor hos elever. En viktig aspekt som Miller (2019) lyfter för 

att programmering ska leda till matematisk förståelse är att låta eleverna arbeta med 

att själva identifiera centrala aspekter av programmering i stället för att lägga för 

stort fokus på aritmetiska procedurer. Elever kan då, som studien visar, börja skapa 

sig ett computational thinking och bygga starkare STEM relaterade kunskaper som 

även kan appliceras på nya och verklighetsbaserade situationer och problem. 

Genom detta uppnås även den problemlösningsaspekt som den svenska kursplanen 

efterfrågar (Skolverket, 2019). 

Även andra studier som genomförts visar hur arbete med programmering kan 

hjälpa eleverna bilda sig en förståelse av matematisk modellering och CT. I en 

studie där elever fick lösa matematiska problem i ett blockbaserat 

programmeringsverktyg (Ng & Cui, 2020) uppvisades ett ökat modell- och 

algoritmtänkande hos eleverna. De kunde även till viss del kunna felsöka och 

använde sig av abstraktioner i form av variabler. Efter arbete med programmering 

kunde eleverna börja uttrycka sina matematiska tankeprocesser i en, för dem helt 

ny, CT baserad programmeringsmiljö. Studien fann att eleverna kunde hantera 

aritmetiska och geometriska sekvenser genom att använda blockbaserad 

programmering istället för algebra som de var vana vid och drog därmed slutsatsen 

att den problemlösning som är involverad i programmering är nära kopplad till 

matematisk problemlösning (Ng & Cui, 2020).  Eleverna visade sig ha enklare för 

att lösa uppgifter som lämnade en stor öppenhet i hur de kunde lösas. Utifrån detta 

föreslår Ng och Cui (2020) att uppgifter bör formuleras så att de lämnar öppenhet 

för eleverna att själva formulera problem och testa olika sätt att lösa uppgiften 

genom programmering. Detta förslag stöttas av en studie där elever som arbetat 

med programmering till högre grad kunde visa på resonemangsförmågor jämfört 

med en grupp elever som som inte arbetade med programmering (Psycharis & 

Kallia, 2017). I denna studie sågs dock ingen signifikant förbättring i 

problemlösningsförmågor. Vidare är värt att notera att lärarens involvering och 
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kunskap om möjliga svårigheter eleverna kan stöta på vid arbetet med 

programmeringsuppgifterna är fundamental för att eleverna ska se matematiken i 

uppgiften. Öppna programmeringsuppgifter kan även bidra till att eleverna 

försvårar uppgiften så att det matemtiska innehållet och generaliseringskonceptet 

blir för svårt för dem att förstå (Benton et al., 2017). 

I en jämförelse mellan elever som använde Scratch respektive mer traitionella 

metoder visade heller ingen större skillnad i problemlösningsförmåga (Rodríguez-

Martínez et al., 2020). Däremot visade eleverna som arbetat med Scratch en 

signifikant ökning i förmåga att ta sig an problem involverande största 

gemensamma nämnare och minsta gemensamma multipel, vilket var det område 

undervisningen hade fokuserat på. Detta öppnar frågan om andra möjliga områden 

där datavetenskap och matematik genom programmering kan samverka för 

elevernas lärande. 

Stigberg och Stigberg (2020) noterar i sin studie att eleverna inte identifierade 

programmering som en lärandeprocess eller kognitiv aktivitet utan snarare som 

själva programmeringsaktiviteten, koden som skrevs. I denna studie visades alltså 

ingen direkt koppling till CT-förmågor som eleverna själva kunde beskriva. 

Lärares upplevelser av kursplansrevidering och programmering 

Kompetens och attityd 

En grundförustsättning som lyfts i en studie av Miller (2019) för att programmering 

ska kunna undervisas till fördel för matematiskt tänkande är att undervisande lärare 

själva har nödvändiga teknologiska kunskaper och CT för att kunna identifiera hur 

matematikämnet kan kopplas till programmering. Det går alltså inte att utgå från att 

det är direkt uppenbart i kursplan och styrdokument, utan det krävs att lärare ges 

möjligheter att själva utveckla programmeringskunskaper. 

Beswick och Fraser (2019) argumenterar att lärares kompetenser gällande 

digitalisering i stort har ignorerats, trots att det är en förutsättning för att de ska 

kunna undervisa de områden detta berör. Programmering kan anses räknas till de 

kompetenser som lyfts i denna artikel, som en del av så kallade 21st century skills. 

I en australiensk studie som identifierade de utmaningar lärarna mötte då 

teknologi implementerades i kursplanen visades att lärares kunskaper och förståelse 
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av teknologi till stor del påverkade både deras tillit till sin egen förmåga att 

undervisa, samt deras attityder och värderingar av teknologi (Finger & Houguet, 

2009). Detta kunde ha en negativ påverkan på deras entusiasm för ämnet, som i sin 

tur hämmar inlärningsprocessen. 

Kursplansrevidering 

I Finger och Houguets (2009) studie undersöktes de yttre (extrinsic) och 

inomboende (intrinsic) utmaningar som lärare mötte i samband med 

kursplansrevideringen. Yttre utmaningar involverade bland annat resurser, tid, 

praktiska möjligheter och allmänt stöd. Inomboende utmaningar som identifierades 

involverade lärares förståelse av ämnet, attityder och värderingar och 

undervisningsmetoder. 

Vinnervik (2020) utförde fyra månader innan implementering av den svenska 

kursplansrevideringen en studie i svenska skolor med syfte att undersöka de 

inomboende och yttre utmaningar som svenska lärare beskriver. Denna studie 

utgick från den kategorisering som Finger och Houguet tidigare gjort (2009), 

resultaten från vilka presenteras kort i tabell 2. 

Tabell 2. 

Utmaningar med implementering av teknologi i undervisning enligt Finger och Houguet. 

Inomboende utmaningar Yttre utmaningar 

Professionell kunskap och förståelse Resurser 

Professionell tillräcklighet Tidsplanering 

Professionella attityder och värderingar Genomförbarhet 

Undervisningsmetod Elevbedömning 

Äganderätt Historia och tradition 

  Professionell utveckling och stöd 

Kommentar. Egenhändigt skapad tabell utifrån översatta resultat från Vinnverviks studie. 

(Vinnervik, 2020) 

 

Lärare beskrev en tydlig osäkerhet inför kursplansrevideringen (Vinnervik, 2020). 

Även lärare som var ansvariga för kollegial utveckling av 

programmeringskunskaper upplevde att de inte själva hade blivit tillräckligt 

förberedda. Trots de utmaningar och den osäkerhet som lyftes hade lärarna som 

deltog i denna studie överlag en positiv inställning till programmering i 
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matematikämnet. Någonting som kanske kan tillskrivas det faktum att de alla till 

någon grad var involverade i deras skolas programmeringssatsning och därmed 

hade tillgång till utökad stöd och kunskaper kring programmering. Finger och 

Houguet (2009) argumenterar utifrån sina resultat för att ökad utbildning och 

kunskap om programmering leder till ökad tilltro till sina förmåga att undervisa 

programmering i matematikämnet och positiv inställning till det. 

Programmering i matematikämnet 

Svenska lärare som intervjuades kring sin förståelse av kopplingen mellan 

programmering och matematikkursplanen (Stigberg & Stigberg, 2020) uttryckte att 

de ansåg att programmering passade bättre i teknikämnet eller som ett eget ämne, 

och ifrågasatte dess roll i matematiken. De beskrev hur programmering kan 

användas för att träna de matematiska förmågor som kursplanen nämner, men att 

det inte är en matematisk förmåga i sig själva. Exempel som gavs är hur 

problemlösning och kommunikation kan tränas genom programmering. Detta 

motsäger dock till viss del en studie av Psycharis och Kallias (2017) som inte kunde 

uppvisa någon signifikant förbättring av problemlösningsförmågor vid arbete med 

programmering och vidare studier skulle behövas för att undersöka detta samband. 

Lärarna i Stigberg och Stigbergs (2020) undersökning beskrev även hur 

programmering kan användas för att förstå geometri. Däremot nämndes inte 

algebra, trots att det är ett av de områden där programmering specifikt nämns i 

kursplanen (Skolverket, 2019).  

Hur svenska lärare tolkar och introducerar programmering i förhållande till 

matematiskt innehåll i undervisningen kan, enligt en undersökning av 32 

lärargruppers lektionsplanerineringar, beskrivas enligt fyra framträdande relationer 

som presenteras nedan i tabell 3 (Bråting et al., 2021). 

Tabell 3. 

Undervisning av programmering i relation till matematiskt innehåll.  

1. Enbart programmering. Lektioner som enbart handlar om programmering. 

Programmeringsaktiviteter kopplas inte till  traditionellt 

matematiskt innehåll. 

2. Matematik som en kontext för 

programmering. 

Matematiken utgör en kontext för att lära sig programmering. 

Programmering kan användas för att repetera och befästa 

matematikkunskaper men inget nytt matematiklärande tillförs. 
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3. Programmering som ett verktyg för 

att effektivisera beräkningar 

Lektionerna har ett klart matematikinnehåll och programmering 

används för att effektivt utföra beräkningar. 

4. Programmering som ett verktyg för 

att utforska matematik. 

Matematiska begrepp eller samband utforskas genom 

användning av programmering som tillför nya sätt att närma sig 

innehållet och fördjupa den matematiska förståelsen. 

Kommentar. Egenhändigt skapad tabell utifrån resultat presenterade av Bråting et al. (Bråting et al., 

2021) 

Den första av dessa relationer framkom i en tredjedel av lektionerna där inget 

särskilt matematiskt innehåll var en del av undervisningen. Resterande lektioner 

berörde främst aritmetik eller geometri. I likhet med Stigberg och Stigbergs (2020) 

undersökning, gör lärarna få direkta kopplingar till algebra. Begreppet variabler 

nämns, men avser då främst variabler inom programmering. Som Bråting och 

Kilhamn (2020) pekat ut är detta inte helt förenligt med hur variabelbegreppet 

används i traditionell algebra för att beskriva en algebraisk relation, vilket ställer 

krav på lärare och elever att kunna hantera bägge dessa två separata begrepp. 

Reichert, Barone och Kist (2020) utförde en studie som genomfördes under en 

programmeringskurs för lärare i Brasilien där de undersökte deras uppfattningar om 

CT i undervisningen. Trots en generellt positiv syn till implementering av 

programmering och utvecklande av CT-förmågor lyftes även vissa utmaningar som  

lärarna mötte i sin undervisning. Några lärare kände sig obekväma i 

programmeringsaktiviteter där eleverna mer aktivt deltog och de inte kände att de 

kunde förutse frågor och situationer som kunde upptså under lektionerna. Det 

efterfrågades att det fanns någon på skolan med utbildning inom datavetenskap som 

kunde ge stöd kring programmering och se över aktiviteterna. Överlag verkar det 

genom studier av lärares attityder till programmering kunna ses en överlag positiv 

inställning, men med viss upplevd osäkerhet hos lärare kring deras egna förmåga 

att undervisa programmering utifrån deras tidigare kunskaper och utbildning. 

Teoretiska perspektiv 

Konstruktionism 

Grundläggande för denna teori är antagandet att elever själva konstruerar och 

omkonstruerar sin kunskap (Miller, 2019). Utifrån denna teori kan lärande ske vid 

arbete med programmering genom att eleven genom praktisk konstruktion av 
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robotar, blockprogrammering, eller i högstadieålder även uppbyggnad av 

textbaserad kod, genom ”learning by making” (Papert & Harel, 1991). Elever kan i 

olika programmeringsmiljöer ges möjlighet att kreativt undersöka diverse 

matematiska områden. Elevernas egna konstruktion av sitt arbete blir därmed 

tydligt centralt för lärandet. Denna teori står i kontrast till instruktionism men detta 

innebär inte en utgångspunkt för arbetet som förutsätter att instruktioner i 

programmering bör undvikas. Tvärtom har studier som tagits upp i detta arbete visat 

att lärarens instruktionella och tydliggörande roll kan vara väsentlig för att stödja 

elevernas lärande med programmering, och framförallt för att förena 

programmeringen med matematik (Bråting & Kilhamn, 2020; Stigberg & Stigberg, 

2020).  

Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) 

Pedagogical Content Knowledge (PCK), är ett teoretiskt ramverk konstruerat av 

Schulman (1986) som säger att en lärare behöver för det första ha både god 

pedagogisk kunskap och fördjupad ämneskunskap, och dessa kan i relation med 

varandra användas för att utforma god undervisning. Detta har vidareutvecklats av 

Koehler och Mishra (2006) till att innefatta även teknologisk kunskap om hur allt 

från enkla hjälpmedel, till mer avancerade digitala verktyg kan användas i 

undervisningen (Koehler & Mishra, 2006). I denna utvecklade teori som benämns 

Technological Pedagogical Conent Knowledge (TPCK), förutsätter Koehler och 

Mishra (2006) att god undervisning kräver att alla dessa tre delar: Technological 

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

integrerade hos läraren i undervisningskontexten. Dessa tre delar och 

skärningspunkter emellan dem illustreras i Figur 1. 
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Figur 1. Egenhändigt skapat Venn diagram som demonstrerar kompetenser och skärningspunkter 

för TPCK ramverket. 

Pedagogical Content Knowledge (PCK), ursprungligen introducerat av Schulman 

(1986), innefattar kunskap om hur undervisning utformas med avseende till både 

ämnesinnehåll och pedagogik i stället för att se dessa som två skilda delar av 

undervisning. I denna skärpunkt anpassas och organiseras ämneskunskapen för att 

kunna presenteras till eleverna i undervisningen på ett sätt som de kan ta till sig av. 

Technological Content Knowledge (TCK) innefattar kunskap om hur teknologi 

påverkar ämnesinnehållet (Koehler & Mishra, 2006). Exempelvis kan 

programmeringsverktyg öppna upp för nya sätt för eleverna att lära sig matematik 

genom det sätt som de kan underlätta matematiska processer eller synliggöra 

samband och mönster. Technological Pedagogical Knowledge (TPK) är kunskap 

om olika teknologiska verktygs existens, komponenter, möjligheter och 

begränsningar för undervisningen och hur de kan användas i olika kontext (Koehler 

& Mishra, 2006). För lärare innebär detta exempelvis kännedom om olika verktyg, 

kommandon inom ett program, förmåga att välja passande verktyg för en uppgift, 

och strategier för hur digitala verktyg kan användas till fördel för pedagogiska 

strategier i undervisningen. När alla dessa ovan nämnda delar finns närvarande och 

lärare förmår att i sitt dagliga arbete använda och kombinera digitala verktyg, 

pedagogik och ämnesinnehåll så kan ett meningsfullt lärande som är anpassat efter 

både kontext och elevgrupp uppstå enligt TPCK. 
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Val av teori 

Computational thinking anses i detta arbete vara ett mer relevant begrepp att utgå 

från i analys än det i svensk skolpolitik mer vedertagna begreppet digital 

kompetens. Detta utifrån arbetets specificering till det smalare området 

programmering. Valet motiveras även av att det är ett återkommande och centralt 

begrepp vid forskning kring programmering på internationell nivå och resultaten 

blir därav mer jämförbara med liknande studier. 

Studien kommer, i likhet med flera tidigare studier som arbetet utgår ifrån, att 

utgå från konstruktionism. Detta utifrån målet att ge elever möjlighet att utveckla 

nya tankesätt (CT) i relation till matematik ur ett digitalt perspektiv, motiverat 

utifrån tidigare forskning samt svenska styrdokument och målsättningar (SOU 

2015:28). För att möjliggöra dett följer att konstruktion och elevernas egna 

engagemang och kreativitet behöver engageras utöver enbart lärarledda 

instruktioner (Harel & Papert, 1991).  

Technological Pedagogical Conent Knowledge (TPCK) kommer att användas 

som ett ramverk (Koehler & Mishra, 2006). Som Wing (2006) och Maass (2019) 

skriver finns det i vårt digitaliserade samhälle en komplex användning av teknik. I 

och med programmeringsinslaget i kursplanen behöver lärare ämneskunskaper om 

både matematik och programmering, samt kunna välja ut, använda och lära ut 

användning av digitala verktyg som kopplas till detta ämnesinnehåll på ett 

pedagogiskt och anpassat sätt. Då detta är en komplex uppgift i sig så är det befogat 

att bryta ner lärares svar i denna studie för att identifiera olika aspekter av TPCK i 

en ansats att identifiera möjliga behov och utvecklingsområden i 

programmeringsundervisningen.  
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Metod 
Datainsamlingen genomfördes i november och december 2021, ungefär tre och ett 

halvt år efter kursplansrevideringen tagit kraft. För datainsamlingen användes både 

enkäter och intervjuer som presenteras nedan enligt den kronologiska ordning de 

utfördes. Ursprungligen avsåg arbetet undersöka både lärare och elevers perspektiv 

men har i ett senare skede, på grund av bristande respons vid datainsamling, 

avgränsats till att endast innefatta lärare som respondenter. 

Enkäter 

I avsikt att samla in ett större kvantitativt underlag om lärares perspektiv användes 

en strukturerad webbenkät (Denscombe, 2018). Att enkäten är strukturerad innebär 

att frågorna är utformade med fasta svarsalternativ och väldigt lite utrymme för 

deltagarna att svara med egna ord. Användande av enkäter har en fördel i att det 

råder mindre social utsatthet jämfört med intervjuer, och det kan då ge en ökad 

benägenhet för respondenterna att förmedla information som upplevs som känslig 

(Bryman, 2018). Då avsikten var att låta deltagarna ta ställning till olika aspekter 

av aktuella styrdokument anspelar enkätfrågorna till viss del på auktoriteter, vilket 

ofta är ledande för respondenter och kan skapa ett obehag för respondenten att inte 

hålla med (Persson, 2016). Respondenterna kan genom anonyma enkäter vara mer 

benägna att besvara frågorna uppriktigt. 

Enkätfrågorna anpassades efter den kunskap om ämnet som avsedd målgrupp 

kunde förväntas ha, och formulerades med syfte och tydlighet för att kunna förstås 

av alla respondenter (Persson, 2016). Då majoriteten av frågorna avsåg mäta 

attityder användes i huvudsak en bipolär likertskala. Skalan har fem skalsteg, då 

mindre än så minskar svarens realiabilitet och validitet (Persson, 2016). För frågor 

som syftade till att mäta annat än attityder så anpassades svarsalternativen efter 

syftet. Exempelvis enklare bakgrundsfrågor med specifika svarsalternativ och 

frågor som avsåg mäta frekvens med en unipolär skala. Med undantag för enstaka 

”övrigt” alternativ där lärare kunde skriva egna svar så utformades enkäterna helt 

med slutna svarsalternativ och frågorna kategoriserades i olika avsnitt med liknande 

utformning för att förenkla deltagande för respondenterna och öka responsen. 
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Kategorisering av enkätfrågor 

Enkäten bestod av totalt 11 frågor som undersökte 38 objekt (Bilaga 1). Frågorna 

kategoriserades i tre avsnitt: 

A. Programmeringskompetens och resurser (3 objekt), 

B. undervisningsstrategier och syn på programmeringens roll i 

matematikämnet (20 objekt), och 

C. syn på var kursplanen säger om programmering (15 objekt) 

Fördelningen av antal objekt för varje avsnitt är proportionellt till den bedömda 

komplexiteten av de frågeställningar de syftade till att besvara. Avsnitt A berörde 

frågeställning 2 och bestod av inledande frågor som ger bakgrundsfakta för att 

synliggöra variabler som kan påverka lärarnas syn på programmering och 

förtroende för sin förmåga att undervisa programmering. Frågorna innefattade 

ålder, tid som lärare, samt tillgång till stöd och kompetensutveckling som utgick 

från tillgängliga kurser, Skolverkets diverse resurser, och resultat från tidigare 

studier (Stigberg & Stigberg, 2020; Vinnervik 2020). I avsnitt B ställdes delvis 

frågor för att synliggöra hur lärare genomför programmeringsundervisning med 

avseende till tidsåtgång, matematisk koppling, upplägg, och verktyg för 

programmering. Objekt som berörde förhållandet mellan programmering och 

matematik i undervisningen baserades på de fyra relationer mellan matematik och 

programmering som Bråting, Kilhamn och Rolandsson (2021) visat varit 

framträdande i svenska skolor. Alternativ för programmeringsverktyg baserades på 

ofta använda verktyg i tidigare studier som gjorts av bland annat Stigberg och 

Stigberg (2020) och Vinnervik (2020). Samt rekommendationer från Skolverkets 

kommentarmaterial (Skolverket, 2017). I avsnitt B ställdes även frågor om attityder 

till implementering av programmering i matematikämnet och frågor om upplevda 

svårigheter anpassat utifrån Finger och Hougets (2009) kategorisering av 

inneboende och yttre utmaningar som kan finnas vid implementering av teknologi 

i undervisning som även Vinnervik (2020) applicerat vid sin studie av svenska 

skolor. Avsnitt B innehöll frågor som berörde både frågeställning 1 och 3. Övriga 

frågor som berörde frågeställning 3 ställdes i avsnitt C. Detta avsnitt bestod av 

påståenden om hur programmering bör involveras i matematiken baserat på 
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formuleringar ur kursplanen om centralt innehåll i undervisningen och dess syfte 

(Skolverket, 2019). Påståendena innefattar både områden som programmering 

specifikt nämns i samband med och inte, där lärarna får ta ställning till hur väl de 

håller med om att programmering bör användas. 

Intervjuer 

I samband med enkäten hade deltagande lärare alternativet att ge sitt samtycke till 

att delta i en uppföljande intervju för att få utveckla sina svar. Studien avser 

undersöka lärares åsikter och erfarenheter av programmering i matematikämnet, 

vilket är relativt komplexa och subtila fenomen. Det var därför motiverat att följa 

upp insamlade enkätsvar, där lärarnas möjlighet att dela sina åsikter är mycket 

begränsade av enkätens utformning, med ett mindre antal intervjuer (Denscombe, 

2018). Detta möjliggör en kvalitativ ansats där intervjupersonerna ges utrymme att 

genom semistrukturerade frågor med låg standardisering ges utrymme att svara med 

egna ord. Intervjuerna använde en intervjuguide bestående av 16 frågor, se bilaga 

2. Frågor ställdes där utrymme naturligt gavs och intervjuaren såg till att samtalet 

täckte alla frågorna, men fokus lades på att även låta lärarna själva leda samtalet så 

långt som möjligt, för att synliggöra vad de själva lade vikt vid och intervjuguiden 

följdes inte enligt en fast ordning. Frågorna i intervjuguiden ordnades i frågekluster 

där de åsyftade frågeställningarna noterades för att säkerställa att de gav en 

tillräcklig vidd för att täcka in undersökningens frågeställningar. Fördelningen för 

antal frågor som avsåg besvara respektive frågeställning var (a) sex frågor för 

frågeställning ett, (b) fyra frågor för frågeställning två, och (c) tio frågor för 

frågeställning tre. I syfte att utveckla de svar som samlats in från 

enkätundersökningen överlappade många frågor, medan ett antal tillfördes för att 

synliggöra aspekter av undersökningsområdet som bedömts för komplexa för att 

inkludera i enkäten. Koehler och Mishras (2006) teoretiska ramverket TPCK var 

inte ett fokus i utformning av enkäten, för att undvika att denna blev för omfattande. 

I intervjuerna avsåg däremot särskilt fråga sju och 13 (se bilaga 2) synliggöra 

aspekter av TCK i lärarnas svar, och fråga två formulerades specifikt för att fånga 

in deltagarnas beskrivning av hur programmeringsundervisningen påverkas av 

deras PCK (Schulman, 1986). 



23 (50) 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Urval 

Lärarna som bjöds in att delta i studien skulle vara matematiklärare i årskurs 7–9 

som har undervisat i matematik sedan höstterminen 2018 för att deras respons 

skulle vara relevant för arbetets syfte. Enkätundersökningen har skett efter ett 

bekvämlighetsurval utifrån skolor i närliggande kommuner som kändes till sedan 

innan eller där kontakter redan fanns (Denscombe, 2018). Inbjudan skickades till 

skolor i tre kommuner. Utöver detta har även andra skolor som skulle kunna ha 

möjlighet att delta kontaktats efter tips från andra lärare och bekanta i en ansats att 

öka respons. Utifrån insamlade enkätsvar gjordes ett subjektivt urval av de lärare 

som gett sitt samtycke till att delta i en uppföljande intervju (Denscombe, 2018). 

Detta för att försäkra att urvalet var representativt av den bredd av erfarenheter och 

åsikter om ämnet som hade kunnat urskiljas i enkätundersökningen. 

Datainsamling 

Som verktyg för enkäterna användes webbenkättjänsten QuestionPro. Inbjudan 

med information om enkäten och examensarbetet skickades ut till rektorer med 

förfrågan om att antingen dela kontaktuppgifter till matematiklärare så att 

informationen kunde skickas direkt till dem, eller själva vidarebefordra det. Totalt 

skickades inbjudan ut till 44 skolor som undervisade årskurserna 7–9, varav tre 

skolor svarade att de inte hade möjlighet att delta, och endast fem skolor 

uttryckligen bekräftade att enkäten vidarebefordrades till undervisande lärare. Antal 

fullständigt besvarade lärarenkäter var sju, med ett avhopp. Detta bedömdes som en 

för liten datamängd för att kunna göra någon tillförlitlig statistisk analys. Däremot 

användes dessa som tidigare beskrivits i syfte att identifiera och kontakta 

respondenter för intervju. Tre lärare kontaktades för uppföljande intervjuer över 

Zoom som spelades in för att sedan kunna transkriberas. Båda datainsamlingarna 

genomfördes digitalt då detta förenklade att rymma insamlingen inom tidsramen 

för arbetet, samt med respekt för rådande rekommendationer kring covid-19. 

Etiska Överväganden 

Studien behandlar inga personuppgifter som bedöms som känsliga enligt 13 § 

personuppgiftslagen (SFS 1998:204), eller personuppgifter om lagöverträdelser 
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enligt 21 § personuppgiftslagen. Studien behöver därav inte prövas av en 

etikprövningsnämnd (Vetenskapsrådet, 2017). Etiska aspekter har dock fortfarande 

beaktats i utförandet som har utformats enligt riktlinjer från Vetenskapsrådet och 

Högskolan Kristianstad. Information om studiens syfte och innehåll har i förväg 

skriftligt delgetts deltagarna för att de ska kunna ge sitt informerade samtycke till 

att delta. De har informerats om hur deltagande går till, att det är frivilligt, och att 

de kan avbryta sitt deltagande utan konsekvenser eller att behöva ange orsak.  

Vidare har informationen också inkluderat hur deltagarna kan uppnå anonymitet 

respektive konfidentialitet. För att kunna ta kontakt med lärare för uppföljande 

intervjuer behövde personuppgifter i form av mailadresser samlas in i samband med 

enkäten. Data samlades in anonymt såvida inte respondenterna själva fyllde i sin 

mailadress och gav samtycke till att denna sparades för att kontakta dem och så 

länge det var nödvändigt för detta syfte. Intervjuerna genomfördes genom Zoom 

och spelades in för att i efterhand transkribera intervjuerna. Deltagarna 

informerades om inspelningen och gav sitt samtycke till detta. De informerades 

även muntligt om när inspelningen började och stoppades, samt kunde själva se 

detta. Alla personuppgifter som samlades in under arbetet hanterades under 

rådgivning från handledare och hanteringen anmäldes till Högskolan Kristianstad.  
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Analys och Resultat 

Val av analysmetod 

Då lärares förståelse av programmering i matematikämnet undersöks utifrån en 

konstruktionistisk teori, förutsätts att de själva tolkar och konstruerar sin 

programmeringskunskap som aktiva deltagare i undervisningen. Utifrån denna 

förustättning följer att deras upplevelse av programmering, och dess roll i 

matematikundervisningen, baseras på subjektiva uppfattningar utifrån individuella 

erfarenheter av programmering. Det är därför relevant att utgå ifrån en 

fenomenologiskt infallsvinkel för att i första hand skapa en beskrivning av 

deltagarnas erfarenheter och tankar kring programmeringsundervisning 

(Denscombe, 2018). Detta faller även i linje med metodval i tidigare studier av 

Vinnervik (2020) samt Stigberg och Stigberg (2020) som presenterats i 

kunskapsöversikten. Dessa hade liknande syfte till denna studie i det att de liksom 

denna undersökte lärares upplevelser och förståelse av programmering i 

matematikundervisningen. För att det skulle gå att jämföra resultaten dessa studier 

emellan var det också rimligt att använda liknande metoder. Även Reichert et al. 

(2020) undersökte i sin studie lärares erfarenheter och tolkningar, men använde sig 

istället av frågeformulär för att samla in data för sin analys. I denna undersökning 

kombinerades resultaten från både intervjuer och enkäter för att genom 

triangulering ömsesidigt bestyrka varandra genom att lärarnas svar från intervju och 

enkät kan jämföras för att bekräfta resultatens tillförlitlighet (Bryman, 2018).  

Intervjusvar analyserades enligt en tematisk analys där teman identifierades för 

att skapa en mer detaljerad förståelse för insamlade data. Detta genom stegvis 

analys enligt Giorgis analysmetod som är en etablerad metod som är fördelaktig att 

använda vid studier med mindre omfattande datainsamling som denna (Fejes & 

Thornberg, 2019). Först transkriberades intervjuerna från inspelade ljudfiler. Varje 

intervju sammanfattades därefter väldigt kort för att skapa en bild av 

helhetsbetydelsen. Transkriptionerna av de fullständiga intervjuerna lästes åter 

igenom för att identifiera meningsbärande enheter relaterade till det 

undersökningsområde som fastställts. Dessa noterades för hand genom markeringar 

på utskrivna intervjutranskriptioner, och tolkades för att identifiera explicita och 
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implicita meningar. Texterna kortades ner till en tydlig och verklighetsnära 

beskrivning av lärarnas utsagor. Viktigt i detta steg var att innehållet förblev 

detsamma och ingenting som var relevant för att beskriva undersökningsområdets 

essens exkluderades. Därefter grupperades meningsbärande enheter enligt centrala 

teman. Beskrivningarna lästen igen noggrant igenom för att identifiera 

gemensamma nämnare i lärarnas utsagor som utgör undersökningsområdets essens. 

Samt signifikanta skillnader av intresse att diskutera utifrån olika faktorer. I ett 

slutgiltigt steg bör respondenterna enligt Fejes och Thornberg (2015) delges det 

sammanställda resultatet för att bekräfta att deras svar har korrekt uppfattats och 

representerats i analysen. Detta steg har hoppats över på grund av tidsbrist, och 

fokus lades istället på att redan under intervjuerna ställa bekräftande frågor för att 

undvika feltolkningar av lärarnas utsagor.  

Enkätdata sammanställdes automatiskt i QuestionPro. Då majoriteten av enkäten 

använder Likertskala som producerar data på ordinalskalenivå så betraktas det av 

vissa experter som statistiskt oriktigt att analysera dessa med hjälp av aritmetiskt 

medelvärde, och följaktligen standardavvikelse (Denscombe, 2018). Däremot är 

detta ändå en vanlig analysmetod i samhällsforskning och har, av bland andra Likert 

själv, hävdats ha tekniska och praktiska motiveringar. I denna undersökning valdes 

dock att inte inkludera medelvärde och standardavvikelse för enkätdata, delvis på 

grund av denna kontrovers, och delvis då en utförlig statistisk analys inte anses 

motiverat på grund av en mycket liten insamlad datamängd. Enkätsvar 

kategoriserades efter samma teman som intervjuerna för att kunna användas till 

jämförelse av dessa. För fullständiga enkätsvar refereras till bilaga 1. 

Sammanställning av resultat 

Resultat från både intervjuer och enkäter presenteras nedan utefter koppling till 

undersökningens frågeställningar. De tre lärare som intervjuades hade arbetat som 

lärare i fem, 17, respektive 20 år. Två av lärarna som intervjuades hade egna 

erfarenheter av en specifik typ av programmering från utbildning i kemiteknik 

respektive tidigare arbete som PMC programmerare och kunskap om flera 

programmeringsspråk, medan den tredje inte hade tidigare erfarenhet av 

programmering som hen ansåg var till hjälp för undervisningen. 
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Undervisning av programmering i matematikämnet 

Programmeringsinslagets upplägg 

Två av de lärare som intervjuades hade arbetat med programmering i matematiken, 

medan en lärare ännu inte hade haft tillfälle att göra det på grund av tidsbrist där 

fokus hade legat på att hinna med övriga områden inom matematiken, men 

planerade programmeringsundervisning till nästa termin. Av lärarna som tidigare 

undervisat programmering fokuserade en av dem främst på Python i 

matematikundervisningen, men nämnde att hen även använde sig av 

blockprogrammering i Scratch samt enklare programmeringsdatorer under 

tekniklektionerna. Den andra läraren hade arbetat utifrån ett material utgivet av 

Sanoma, Räkna med kod, där eleverna får lösa uppgifter genom att skriva Python 

baserad programmeringskod. I enkäten svarade fem lärare att de har använt sig av 

textbaserad programmering som exempelvis Python i undervisningen, medan tre 

lärare svarade att de använt blockbaserad programmering. Endast två lärare, hade 

även använt analoga programmeringsaktiviteter, men programmering av robotar 

eller enkla datorer som exempelvis Micro:bit förekom inte alls. En respondent 

svarade att de använt textbaserad programmering, och valde även att skriva in det 

egna svaret ”Processing (Java)” under alternativet för övrigt, vilket visade ett 

alternativ till användande av Python för textbaserad programmering. 

Lärarna med erfarenhet av programmeringsundervisning var ense om att de 

utförde programmeringslektionerna enligt liknande upplägg som traditionella 

matematiklektioner. Detta innefattade inledande lärarledda genomgångar med 

stegvisa instruktioner i helklass. Och därefter fick eleverna arbeta med uppgifter 

både enskilt och i grupper. Införandet av datorn i undervisningen innebar dock viss 

skillnad, även om en av lärarna tidigare hade arbetat en del med statistiska 

beräkningar i Excel tillsammans med sina elever. En lärare beskrev att eleverna 

hade funnit det svårt att arbeta digitalt och i stället önskade böcker att skriva i: 

Ja du vet, som en vanlig undervisning; att du går runt och de får hjälp med matteboken. 

Det ville de göra med programmeringskoder också. Det var väldigt spännande när man 

upptäckte detta; men det var som dag och natt när det gjorde det direkt i datorn, eller 

bara satt och skrev ner koden manuellt och sedan kunde använda datorn för att testa den. 
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Det traditionella undervisningsupplägg som lärarna beskriver syns även i 

enkätresultat där majoriteten av lärarna svarade att de ibland demonstrerade 

lösningar av programmeringsuppgifter, medan eleverna ofta arbetade med att lösa 

uppgifter enligt givna instruktioner på egen hand eller i grupp. Att eleverna arbetade 

med programmeringsuppgifter utan en given metod eller instruktion var däremot 

inte aktuellt i fem av lärarnas klassrum, där endast en lärare angav att de sällan 

gjorde detta, och en att det skedde ibland.  

Läraren som ännu inte hade erfarenhet av att undervisa programmeringen hade 

inte en konkret plan för undervisningens upplägg, men hade tidigare lagt mycket 

fokus på algebra och förståelse av formler och hoppades att detta kunde vara en 

grund att utgå ifrån. 

Matematiska ämneskunskaper i undervisningen 

Två av lärarna som intervjuades nämnde Algebra som ett område inom 

matematiken där programmering passar bra. Även samband och förändring, 

specifikt i relation till räta linjens ekvation, nämndes av en av lärarna som möjliga 

arbetsområden. Sannolikhet och geometri av en annan. En lärare använde 

programmering i samband med problemlösningsuppgifter, men inte specifikt till att 

lösa dessa. Av det centrala innehåll som kursplanen nämner så visade enkäten att 

lärarna mest höll med om att programmering bör användas för att beräkna 

sannolikhet, bedöma risker och chanser, samt presentera och tolka data, i denna 

ordning. Lägst medhåll fick undersökning av geometriska objekt och undersökning 

av samband mellan matematiska begrepp. 

Även om hen gav förslag på möjlig matematisk applicering av programmering 

så ansåg en av lärarna som intervjuades däremot inte att det behöver vara 

nödvändigt för eleverna att först ha en matematisk kunskapsgrund för att arbeta med 

programmering utan tror att det är mer grundläggande att eleverna utvecklar ett 

särskilt tankesätt: 

Det beror i och för sig på vad man programmerar. Men man behöver ju ha någon sorts 

logik-tänk. Och tänka igenom vilken information man får, i vilken ordning. 

Hen uttryckte en förhoppning om att detta skulle genomsyra hela undervisningen 

för att hjälpa eleverna utveckla detta genom att diskutera kopplingar och effekter i 
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exempelvis NO. Men trodde även att det är väldigt relevant i programmering där 

eleverna behöver kunna identifiera vad de måste definiera innan det kan göra vad 

de vill. 

Jag försöker ganska så mycket pressa dem att dra egna slutsatser om vad 

konsekvenserna blir. […] När man programmerar kan man ju se att nu gick det inte. 

Och det är konsekvenserna av att det kommer i fel ordning. 

Detta speglas till en del av en av de andra två lärarna som nämnde att 

programmering innebär ett nytt sätt för eleverna att tänka och utmaningen det 

skapar för läraren att hjälpa dem förstå detta sätt. Själv hade hen försökt göra detta 

genom att förklara varje steg i exempeluppgifter som genomgång i helklass. 

Av samtliga lärare som svarade på enkäten höll ungefär en tredjedel till någon 

grad med om att de presenterar programmering som ett separat inslag utan direkta 

kopplingar till andra delar av matematiken, medan en tredjedel angav att de inte 

instämde med detta påstående, och en tredjedel att de inte alls instämde. Däremot 

instämde mer än hälften med att de använde matematiska koncept som eleverna 

redan lärt sig för att skapa kontext för programmering. Användning av 

programmering i undervisningen för att effektivisera beräkningar eller utforska 

matematiska koncept fick en relativt jämn spridning av medhållningsgrad, med en 

viss lutning åt icke-medhåll. 

Förmåga att bemöta elevernas kunskap och behov 

De lärare som undervisat programmering upplevde att majoriteten av eleverna inte 

hade mycket kunskaper med sig om programmering sedan tidigare. En av dem 

uttryckte särskilt en förvåning över att de inte hade större erfarenhet av att använda 

Scratch på mellanstadiet. Däremot nämner båda lärarna att enskilda elever är 

mycket duktiga på programmering, men då ofta själva har det som ett 

specialintresse på fritiden. Detta uttrycker de båda kan vara en fördel då dessa elever 

kan involveras i undervisningen till stöd för sina klasskamrater genom kooperativt 

lärande. En lärare som inte själv hade mycket erfarenhet av programmering såg 

detta som en fördel, men uttryckte även viss osäkerhet inför att ha mindre 

ämneskunskaper än somliga elever inom detta. En annan av lärarna uttryckte 

osäkerhet kring sin förmåga att möta elevernas frågor då hen inte själv kände sig 
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kunna programmera så bra och inte visste vilka frågor eleverna kunde ställa. 

Däremot sade hen sig inte vara rädd för att testa och se hur saker fungerar i 

klassrummet och vilka problem som uppstår utan såg det som ett sätt att lära sig 

och ansåg att mycket kommer med erfarenhet. Även den första läraren med lite 

programmeringskunskap uttryckte en säkerhet i sin roll som lärare och 

ämneskunskaper och var inte tveksam till att ta sig an nya undervisningssituationer 

utan hade förtroende för sin förmåga att lösa dessa trots osäkerhet kring just 

programmering. 

Stöd för att kunna undervisa programmering 

Någonting som två av lärarna vid intervju lyfte som ett hjälpande inslag i deras 

undervisning var tillgång läromedel kopplat till programmering som de kunde utgå 

ifrån. Detta ansågs väldigt centralt, och alla tre uttryckte ett behov av både specifika 

programmeringsuppgifter och förslag på hur det kan implementeras i en större 

undervisningskontext som har en röd tråd. En lärare beskrev denna upplevda 

otydlighet som huvudproblematiken med implementeringen: 

Jag tycker alltid det är det som är problemet. Man kommer med någon sådan här 

förändring som ska ske. Man kan få en kurs i det så att man lär sig mer. Men själva 

implementeringen lämnas man med själv. Vilket alltid, för alla, är det som är det svåra 

att göra. Vad ska jag ha för uppgifter? Vad är syftet att man ska lära sig med den här 

uppgiften? Är det viktigt att man ska lära sig ett visst programspråk eller vad är liksom 

kontexten? Ska man lära sig programmering för att det är viktigt att alla i samhället kan 

någonting om programmering? Eller vad är målet? Det kanske man kan leta upp, det 

kanske finns någonstans. Men jag tycker inte att det har varit tydligt. 

Avsaknad av konkret underlag för hur programmering kan undervisas var 

någonting som även fyra av de sju enkätrespondenterna uttrycker. Utöver material 

och tydlighet kring förväntningar så har lärarna i intervjuer även uttryckt att de 

saknat tid att själva sätta sig in i programmering och planera. Endast en lärare ställde 

sig i enkäten neutral till huruvida programmeringsundervisning medför en ökad 

arbetsbörda för dem, medan övriga respondenter höll med till någon grad. Fyra 

lärare, det vill säga mer än hälften, angav att de instämmer helt med detta.  

Bland kollegorna på skolorna upplevde lärarna att inställningen till 

programmeringsinslaget varierade beroende på hur mycket egna kunskaper 

kollegorna har, men de som känner sig mer osäkra brukar kunna få tips av kollegor. 



31 (50) 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

På två av skolorna har lärare gått kurser i Python, och på den ena av dessa även i 

blockprogrammering. En svårighet som lyftes var att detta inte skedde kontinuerligt 

och nyanställda lärare saknade denna kompetens. En lärare lyfte ett önskemål om 

att kunna sitta med någon som kan mer om programmering. Av 

enkätrespondenterna angav en lärare att de helt instämde med att hen själv saknar 

kunskap om programmering, medan ytterligare tre delvis instämde. 

Instämmandegraden var omvänd för huruvida de kände sig osäkra i sin förmåga att 

undervisa programmering. Endast tv av av respondenterna kände sig helt säkra i sin 

egen kunskap om, och förmåga att undervisa programmering. Alla lärare som svarat 

på enkäten anger sig ha fått någon form av stöd, eller haft tidigare utbildning, för 

att undervisa programmering. Däremot hade ingen av dem tagit del av Skolverkets 

webbkurs eller de moduler som finns tillgängliga på Lärportalen. 

Uppfattning av programmeringens roll i matematikämnet 

Förståelse av styrdokument och programmeringens koppling till matematik 

I enkäten angav fem av de sju respondenterna sig anse att kursplanen är otydlig 

kring vad som förväntas av programmeringsundervisningen, samt hur denna ska 

bedömas och utvärderas. En var neutral och endast en respondent tyckte att 

kursplanen var tydlig. Detta speglas i intervjuerna där alla tre lärarna till viss del 

uttryckte en upplevd osäkerhet kring vad som förväntats av dem utifrån 

kursplansförändringen. De lyfte särskilt frågor kring hur undervisningen ska läggas 

upp, vilka programmeringsspråk som ska och får användas, och vad målet med 

undervisningen är. En lärare specificerade detta gällande avsaknad av 

bedömningskrav i styrdokument: 

Plus att om du kollar riktigt noga så ska du inte betygsätta deras programmering. Där 

har du det stora problemet. Utan det ligger ju och skvalpar som någonting de ska göra 

men som jag inte riktigt ska bedöma på samma sätt. Det blir lite konstigt kan jag tycka. 

Där får man nog tänka till ett varv till faktiskt. 

Att styrdokument kompletteras med att den individuella skolan sätter upp tydliga 

mål för programmeringsundervisningen, eller att det finns läromedel att basera sin 

undervisning utifrån, upplevdes som önskvärt av lärarna för att de ska kunna förstå 

syftet med programmeringsundervisningen och sätta mål för den. 
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Möjligheter med programmeringsundervisning i skolan 

Den fördelen som lyftes av samtliga lärare är att programmeringsundervisning ger 

en grund för fortsatta programmeringsstudier och kan både visa eleverna 

yrkesmöjligheter och locka fler att söka sig till dessa yrken som fortfarande 

utvecklas. En av lärarna hade haft besök i klassen av en apputvecklare som visat 

sin programmering som annars hade varit helt främmande för eleverna, men där de 

nu hade förutsättningar att inse att även om det ser annorlunda ut så är det i grunden 

ett liknande språk som den programmering de arbetar med i skolan. En av de andra 

lärarna, som upplevt att många elever tycker programmering är roligt, trodde att 

undervisningen kan ha en inspirerande effekt genom att leda eleverna att förstå sitt 

behov av matematisk kunskap för att kunna utföra den programmering de tycker 

om. Utav två av lärarna lyftes även möjligheter med ämnesövergripande arbete 

kring programmering ifall utrymme finns. Exempelvis vid beräkningar av 

energiintag i hemkunskapen, diskussion kring hur data påverkar oss i 

samhällskunskapen, eller för behandling av data från NO laborationer. Två av 

respondenterna i enkäten ställde sig neutrala till elevernas behov av 

programmeringsundervisning för att kunna möta den digitala utvecklingen. 

Däremot var det ingen lärare som hade svarat att de inte anser att denna behövs i 

skolan för att eleverna ska kunna utveckla förmågor till detta, även om åsikter om 

vilket ämne eller ämnen det passar bäst inom var relativt jämnt spridda.  
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Diskussion 
Vidare diskussion kring de resultat som presenterats kommer utifrån tidigare 

forskning och teoretiska perspektiv att fokusera på följande centrala teman: 

1. Computational thinking i svensk programmeringsundervisning. 

2. Lärares kompetens att undervisa programmering med TPCK som ramverk. 

3. Faktorer som påverkar lärarnas inställning. 

Alla argument som följer behöver förstås ur undersökningens kontext. Då denna 

undersökning utgår från en liten responsgrupp, och till stor del är baserad på egna 

tolkningar i analys av lärarnas svar så kan inga definitiva påståenden om lärares 

generella erfarenheter och upplevelser att göras utan denna följande diskussion är 

avsedd att stå som jämförelse till liknande tidigare studier för att ge en bredare bild 

av forskningsområdet. Diskussionen förs även med avsikt och försiktighet för att 

inte göra påståenden som inte stöds av data. 

Computational thinking i svensk programmeringsundervisning 

Computational thinking har inte direkt nämnts i de frågor som ställts till lärarna i 

denna undersökning. Utifrån begreppets centrala roll i tidigare studier är det dock 

intressant att jämföra lärares beskrivningar av programmeringslärande utifrån den 

definition av begreppet som tidigare fastställts. Majoriteten av lärarna som deltog i 

denna undersökning höll till någon grad med om att programmeringsundervisning 

var ett viktigt inslag för förmågor att möta den digitala utvecklingen och att det kan 

hjälpa eleverna att utveckla logiskt tänkande. Genom intervjuer nämnde två av 

lärarna själva att programmering kräver ett nytt tankesätt av eleverna. Detta speglar 

de argument som Wing (2006) och Maass (2019) lagt fram för hur matematiken 

kan bidra till ett nytt tänkande som ger förutsättningar till att möta 

samhällsutvecklingen. En av lärarna som intervjuades beskrev det som ett ”logik-

tänk” som ämnesövergripande kan genomsyra hela undervisningen, och denna 

andra nämnde hur hen försökte närma sig detta genom stegvisa förklaringar. Utifrån 

Weintrop et al. (2016) klassificering av CT i matematikämnet skulle lärarnas 

beskrivningar av hur det hjälper eleverna att utveckla ett programmeringstänkande 

kunna kategoriseras främst som systemtänkande. En lärare uttrycker hur hen i 
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genomgångar stannar till och förklarar steg för steg, vilket skulle kunna 

argumenteras överensstämma med underkategorierna att ”tänka i nivåer” och 

”kommunicera information om ett system.” Även läraren som inte ännu haft tillfälle 

att undervisa programmering uttryckte värdet av att kunna felsöka i kod och förstå 

förhållanden då hen uttryckte en viss osäkerhet kring sin avsaknad av erfarenheter 

gällande detta samt nämnde behovet av att tänka igenom vilken information som 

ges och i vilken ordning, det vill säga ”förstå förhållanden inom ett system”. I 

beskrivning av hur de arbetat med materialet ”Räkna med kod” beskrev en lärare 

hur eleverna genom programmering fått arbeta med algoritmer och att skapa och 

använda beräkningsmodeller, vilket faller under den fjärde kategorin ”Modellering 

och Simulering”. En annan lärare beskrev hur de i tekniken har genom 

programmering simulerat tärningskast, men hur detta även faller under 

matematikämnet. Lärarna beskrev även möjligheter med att genom programmering 

på olika sätt arbeta med praxis för data genom att samla in, manipulera, och 

analysera dessa i matematiken genom programmering. Genom det egna arbetet får 

eleverna även tillfälle att själva arbeta med olika aspekter inom den kategori som 

enligt Weintrop et al. (2016) benämnt som dataproblemlösning. Utav fyra 

föreslagna kategorier för klassificering av CT i matematik närmar sig alltså alla tre 

lärarna som intervjuades dessa på olika sätt i sin undervisning. Dock är det värt att 

notera att väldigt få lärare som deltog i studien svarade att eleverna fick tillfälle att 

utforska öppna programmeringsproblem och frågan behöver då lyftas till vilken 

grad elevernas arbete med slutna uppgifter kan ge upphov till ett datalogiskt 

tänkande. Å ena sidan kan det utifrån Bråting och Kilhamns (2020) samt Stigberg 

och Stigbergs (2020) tidigare studier argumenteras att lärarens instruerande roll är 

avgörande för elevernas programmeringslärande då de ofta behöver tydliggöra nya 

begrepp, kontexter, metoder och verktyg. Men det finns även belägg för att 

argumentera för en ökad konstruktionistisk utgångspunkt för undervisningen där 

eleverna själva, genom undersökande arbete med öppnare uppgifter, ges tillfälle att 

själva identifiera centrala aspekter av programmering (Miller, 2019). Millers studie 

visade att när fokus lades på detta i stället för aritmetiska procedurer kunde eleverna 

sedan applicera sina kunskaper på nya och verklighetsbaserade problem och 

situationer. Detta senare tillvägagångssätt är inte någonting som har visats 
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framträdande i resultatet från denna undersökning. Blockbaserad programmering 

har gett goda resultat för utvecklande av matematiska tankeprocesser i 

programmering genom öppna uppgifter (Ng & Cui, 2020). Som en lärare påpekade 

hade hens elever dock inte mycket erfarenhet av blockbaserad programmering. 

Någonting som hen hade utgått från att de hade arbetat mycket med tidigare. Även 

i detta arbete hade förväntningen tidigare ställts, baserat på rådande styrdokument 

(Skolverket, 2019), att eleverna kunde antas ha erfarenheter av blockbaserad 

programmering sedan mellanstadiet. Samma lärare noterade även elevernas 

svårigheter att överföra sina kunskaper till en digital programmeringsmiljö och 

föredrog arbete med traditionella medel även när de skulle skriva kod. 

Ännu ett sätt som computational thinking har kunnat synliggöras i lärarnas 

utsagor är analoga uppgifter där eleverna får ge varandra instruktioner, till exempel 

för att ta sig till en specifik plats. Detta kan lyftas i relation till Wings (2006) 

argument att arbete med programmering i matematiken behöver röra sig om mer än 

att hantera specifika programmeringsverktyg. En annan lärare nämner konkret ett 

mål att eleverna genom programmeringsundervisningen ska kunna få en förståelse 

för sin vardag och de regler som datorsystem arbetar efter. Hen använder själv 

frasen att ”tänka på hur datorn kanske tänker” för att justera sina sökord i 

användandet av en sökmotor. Dessa beskrivningar av uppgifter och lärandemål 

speglar direkt Wings (2017) definition av computational thinking. 

Lärares kompetens att undervisa programmering med TPCK som ramverk 

Ett behov av mer material att utgå från och konkret vägledning för användandet av 

dessa var det genomgående temat i undersökningens resultat. Några lärare hade 

tidigare kunskap om programmering, men flertalet uttryckte på olika sätt osäkerhet 

både kring sin egen programmeringskunskap och kunskap om vilka verktyg som 

kunde användas och hur de kan användas i undervisningen. Alla lärare kunde 

beskriva olika sätt som programmering kunde implementeras i ämnesinnehållet på 

ett positivt sätt och majoriteten av lärarna integrerade även i det praktiska utförandet 

programmeringsinslaget i annat, tidigare befäst, matematikinnehåll. Utöver algebra 

och presentation och tolkning av data, som kursplanen (Skolverket, 2019) nämner 

som ett område där programmering ska ingå, kunde lärarna även se fördelar med 

att använda programmering vid arbete med sannolikhet, geometri, och samband och 
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förändring. Lärarna gav även konkreta exempel för hur programmering kan 

användas för att skapa nya sätt för lärande. De har alltså viss TCK, Technological 

Conent Knowledge och känner sig säkra nog i sina ämneskunskaper att de kan 

implementera även programmeringens i dessa (Koehler & Mishra, 2006).  

Problemlösning som är en av de punkter i det centrala innehållet där 

programmering uttryckligen nämns i kursplanen för matematik, var dock inte ett 

fokusområde (Skolverket, 2019). Detta behöver dock inte innebära en bristande 

TCK, utan involverar en större diskussion om relationen mellan problemlösning 

och programmering. Varken Rodríguez-Martinez et al. (2020) eller Psycharis och 

Kallia (2017) har i sina undersökningar kunnat visa någon signifikant skillnad för 

problemlösningsförmågor hos elever vid arbete med programmering. Även 

definitionen av problemlösning kan vara en avgörande faktor, då många lärare 

kopplar detta till öppna verklighetsbaserade problem. Denna typ av uppgifter kan 

vid programmering bli för svåra för eleven att hantera om inte läraren själv har 

nödvändig ämneskunskap om programmering för att vara förberedd på de problem 

som kan uppstå (Benton et al., 2017). Någonting som majoriteten av lärarna i 

undersökningen inte upplevde att de inte hade. I klassificeringen av Weintrop et al. 

definieras däremot Dataproblemlösning utifrån andra kategorier som felsökning 

och att skapa dataabstraktioner. Problemlösning i en programmeringskontext kan 

därför se annorlunda ut, där komplexa problem kan brytas ner i mindre omfattande 

problem. Lärarnas TCK blir här avgörande för att förstå hur programmering öppnar 

upp för nya sätt att närma sig problemlösning och även TPK, Technological 

Pedagogical Knowledge, är nödvändigt för att känna till olika 

programmeringsverktyg och på vilka sätt de kan användas till fördel för 

undervisningen. TPK innefattar kunskap om programmeringsverktygs användning 

i olika undervisningskontext (Koehler & Mishra, 2006). Utöver egna 

ämneskunskaper om programmering i vissa fall, så är detta det som lärarna i 

undersökningen mest har saknats vid implementering av programmering i 

kursplanen. Målet med programmeringen och tydlighet kring hur det konkret kan 

implementeras i specifika undervisningskontext har lärarna upplevt saknats från 

Skolverket.  
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Alla lärarna som intervjuades uttrycker dock säkerhet i sin PCK, Pedagogical 

Content Knowledge (Schulman, 1986). Till viss del verkar de uppleva att detta kan 

väga upp för deras saknad av ämneskunskaper i programmering. Matematiska 

ämneskunskaper kan till viss del ses som en hjälp för dem själv, då en lärare 

beskriver hur förståelse av mönster och samband är till hjälp. Men framför allt 

uttrycker de två mer osäkra lärarna att de ändå inte är oroliga för att ta sig an nya 

undervisningssituationer utan har tilltro till sin förmåga att testa, se vilka frågor och 

situationer som dyker upp, och lära sig av detta. Utifrån sin PCK kan de även 

beskriva hur eleverna kan engageras som resurser för varandra. Dock verkar de två 

lärare som inte har lika mycket tidigare erfarenhet av programmering ha svårare att 

utmana eleverna individuellt, där den ena uttrycker att det är utmanande när 

eleverna kan mer än hen. Även om PCK kan på sikt hjälpa lärarna närma sig 

programmeringsområdet skulle ökat stöd för att utveckla TCK och TPK vara 

önskvärt för att i dagsläget kunna på ett positivt sätt anpassa verktyg och uppgifter 

efter undervisningskontext, ännu tydligare koppla det till annat matematiskt 

innehåll och specifikt problemlösning, samt för att kunna möta och utmana eleverna 

på både klass- och individnivå (Koehler & Mishra, 2006). 

Faktorer som påverkar lärarnas inställning 

Likt tidigare studier uttryckte lärarna i denna undersökning en viss osäkerhet inför 

att undervisa programmering, även hos dem som beskriver att det är över lag 

positivt inställda till programmeringsinslaget och tror att det är en viktig del av 

undervisningen (Stigberg & Stigberg, 2020; Vinnervik, 2020). Jämfört med den 

kategorisering som tidigare gjorts av Vinnervik (2020) och Finger och Houguet 

(2009) synliggörs liknande utmaningar. Lärarna uttrycker en känsla av 

professionell tillräcklighet som lärare och säkerhet i att använda samma 

undervisningsmetoder som vid annan undervisning. Däremot upplever sig 

majoriteten sakna kunskap och förståelse om programmering. Detta påverkar till 

viss del även den professionella tillräckligheten, där en lärare uttrycker att det säkert 

finns andra som vore bättre lämpade att undervisa programmering. Samma lärare 

uttrycker även en upplevd avsaknad av äganderätt över undervisningen genom en 

kommentar om hur hen upplever att programmeringsinslaget ”slängts ut” som ett 

krav som lärarna inte blivit förberedda på. Yttre utmaningar som uttryckts är 
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avsaknad av resurser, särskilt i form av undervisningsmaterial och 

programmeringsverktyg som får användas. Samt tid att själv sätta sig in i dessa. 

Även hur programmering ska bedömas lyftes specifikt. Alla lärarna hade fått någon 

form av kompetensutveckling eller stöd, men lärarna som intervjuades beskrev hur 

det var ett problem att detta inte skedde kontinuerligt då en stor omsättning på 

skolan innebar att många av de lärare som tagit del av detta inte längre fanns kvar. 

En lärare efterfrågade även möjligheten att sätta sig ner med en kunnig person vid 

behov. 

En av lärarna som intervjuades ställde sig mer positiv till 

programmeringsinslaget än de övriga. Även om hen nämnde liknande utmaningar 

så hade hen själv erfarenhet av att ha arbetat som programmerare innan och beskrev 

hur hen kände sig mer lugn inför programmeringsinslaget än kollegor. Hen arbetade 

även på en skola som sedan länge haft en uttryckt satsning på datakunskap, där hen 

själv hade gett intresserade eleverna möjlighet att arbeta med programmering redan 

innan kursplansrevideringen (Skolverket, 2019). Den lärare som uttryckte störst 

irritation över programmeringsinslaget och hur detta har kommunicerats från 

Skolverket var även den lärare som själv upplevde sig ha minst egna erfarenheter 

av programmering. Detta ligger i linje med Finger och Houguets (2009) slutsatser 

om att bristande kunskap och förståelse även kan ha negativ påverkan på lärares 

entusiasm för ämnet. 

Metodkritik och resultatets giltighet 

Ursprungligen var tanken att undersökningen skulle innefatta en mer utförlig 

kvantitativ analys av enkätdata. Utifrån ett subjektivt urval, som tidigare beskrivits, 

skulle även ett antal intervjuer med kvalitativ ansats utföras för att få en mer 

nyanserad och komplett bild av undersökningsområdet. Dock har svarsfrekvensen 

från skolor varit mycket låg, även efter påminnelser och ett utvidgat urvalsområde. 

Av respons från skolorna har det framgått att undersökningen ägt rum under en för 

lärarna redan mycket upptagen period, vilket har försvårat deltagande. Att urvalet 

utökades medförde förseningar för arbetets tidsplan, och det sista steget av 

analysprocessen har bortsetts från, vilket innebär viss risk för feltolkning vid analys 

(Fejes & Thornberg, 2019). Dock har som tidigare beskrivet detta försökt 
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motverkas genom bekräftande frågor under intervjuerna. Både enkäter och 

intervjuer har så långt det är möjligt presenterats objektivt, med förståelse för att 

forskarens person har viss påverkan för tillförlitligheten (Denscombe, 2018). 

Det har inte funnits tid inom ramen för arbetet att utföra en pilotstudie eller i 

efterhand utvärdera enkäterna genom att kontakta deltagare. Dataunderlaget är även 

väldigt litet och kan inte anses representativt för en större population av 

matematiklärare i Sverige. De slutsatser som dras kan med avseende till arbetets 

utformning och omfång endast anses representativt för de specifika lärare som 

intervjuades och utifrån deras erfarenheter. I jämförelse med resultat från tidigare 

studier uppvisades dock liknande resultat, vilket bidrar till att styrka resultat 

(Denscombe, 2018). Likaså triangulering av de två metoderna ger enligt 

Denscombe (2018) stöd för validitet och reliabilitet då det kan medföra en bättre 

förståelse för området och visa på överensstämmande resultat från de två 

metoderna. 

Sammanfattning och slutsatser 

Majoriteten av de lärare som deltagit i undersökningen kan se en plats för 

programmering i matematiken och beskriver hur de arbetar främst med Python, 

vilket ligger i linje med riktlinjer från kommentarsmaterial (Skolverket, 2017), men 

även med analoga uppgifter för att främja ett nytt sorts tänkande, och 

ämnesöverskridande behandling av data. De ser programmering som ett viktigt 

verktyg för elevernas vidare studier, samt hur det logiska tänkande som 

programmering innebär kan vara till hjälp för eleverna vid hantering av digitala 

system i sin vardag. Däremot är det inte alla lärare som anser att programmeringen 

nödvändigtvis behöver ligga just inom matematikämnet, även om de utifrån sina 

matematiska ämneskunskaper  kan göra en plats för den. Programmering beskrivs 

som viktigt för framtiden snarare än för elevernas matematiska lärande. Tidigare 

studier har visat att programmering kan ha en positiv effekt för lärande (Miller, 

2019; Ng & Cui, 2020; Psycharis & Kallia, 2017), men det kräver att lärare har 

pedagogisk kunskap och ämneskunskap kopplat till programmering för att kunna 

anpassa undervisningen (Beswick & Fraser, 2019). Även om detta arbete har brister 

i sitt omfång så visar det en tendens till att det inte har skett några märkbara 
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förbättringar gällande de utmaningar lärare möter i programmeringsundervisningen 

jämfört med liknande studier som genomfördes innan kursplansrevideringen 

(Stigberg & Stigberg, 2020; Vinnervik, 2020). Detta är ett bekymmer då lärares 

kompetens får effekter både för elevernas möjligheter till god undervisning, 

lärarnas förtroende för sin egen förmåga, och deras attityd gentemot 

programmeringsinslaget (Finger & Houguet, 2009). Först när lärarna själva får stöd 

för att kontinuerligt utveckla sin kunskap inom detta kunskapsområde i ständig 

utveckling, och därigenom kan känna säkerhet för att undervisa programmering, 

kan de förväntas möta eleverna på den nivå de ligger och anpassa undervisningen 

för att kunna stötta elevernas matematiska lärande med hjälp av programmering. 

Förslag till vidare forskning 

En intressant punkt som framkommit i detta arbete är relationen mellan 

problemlösning och programmering. Trots att det är en del av det centrala innehållet 

i matematik och lyfts som en central del av computational thinking, så har det inte 

till någon större del framkommit som en del av lärarnas 

programmeringsundervisning i denna undersökning. Det kan vara av intresse att i 

en mer omfattande studie undersöka till vilken grad svenska matematiklärare 

arbetar med problemlösning och programmering. Samt om de kan se fördelar med 

detta för matematiskt lärande, eller om de likt tidigare studier av Psycharis och 

Kallia (2017) samt Rodríguez-Martínez et al. (2020), inte ser någon signifikant 

skillnad. 

Som tidigare nämnts hade detta arbete ursprungligen till syfte att även undersöka 

programmering i matematikundervisningen utifrån ett elevperspektiv. Då detta 

uteblev från det slutgiltiga arbetet kan det vara intressant att lyfta som ett framtida 

forskningsområde för att jämföra huruvida detta speglar den förståelse av- och 

attityd till programmering som lärare uttrycker. Det är relevant för lärare att få en 

fördjupad förståelse för hur elever upplever programmering för att kunna anpassa 

sin undervisning utifrån deras förutsättningar. Men även en intressant infallsvinkel 

att undersöka till vilken grad lärares attityd till programmering förmedlas till, och 

replikeras av, deras elever. 
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Det är även intressant att notera att av de stöd som lärare tagit del av var det 

ingen som svarade att de tagit del av några av Skolverkets resurser. Då detta var 

fallet även i Stigberg och Stigbergs (2020) tidigare undersökning kan det vara av 

intresse att undersöka till vilken grad lärare känner till Skolverkets resurser och om 

de upplever att de blir hjälpta av dem. Då styrdokument formuleras av Skolverket 

skulle mitt antagande annars vara att deras egna resurser kan vara en hjälp för lärare 

att bättre förstå syftet med programmeringsundervisningen som lärare i denna 

undersökning har uttryckt sig sakna.  

Jag har genom detta arbete själv fått en ökad förståelse för programmeringens 

roll i matematikämnet och de möjligheter och utmaningar de för med sig, och jag 

ser fram emot att se hur detta område utvecklas under kommande år.  
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Bilaga 1. Enkätfrågor och svar 

A. Programmeringskompetens och resurser  

Hur länge har du varit yrkesverksam som matematiklärare totalt? Antal 

Mindre än ett år 1 

1–5 år 2 

5–15 år 0 

15+ år 4 

Vad är din ålder?  

Yngre än 25 år 0 

25–29 år 1 

30–34 år 1 

35–39 år 2 

40–44 år 1 

45–49 år 1 

50+ år 1 

Vilka av följande stöd har du tagit del av för kompetensutveckling inom programmering? Välj alla 

som passar. 

 

Jag hade utbildning om programmering redan innan jag började undervisa. 3 

Högskolekurs för programmering i textbaserad miljö 2 

Högskolekurs för programmering i visuell miljö 2 

Skolverkets webbkurs 0 

Annan webbkurs 1 

Programmeringsworkshops 3 

Moduler på Lärportalen 0 

Kollegialt lärande 2 

Jag har inte fått något stöd för att undervisa programmering 0 

Annat: [Från början jobbat själv med Arduino och Processing och sedan LTH programmering för lärare], 

[kommunen 4 tillfälle], [Var programmerare innan lärare] 

3 
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B. Undervisningsstrategier och  syn på programmeringens roll i 

matematikämnet 

Under det senaste läsåret, hur många lektioner uppskattar du att något moment av 

programmering ingick i din undervisning? 

Antal 

Inga 0 

1–2 3 

3–4 2 

5–6 1 

6+ 1 

Vilka programmeringsmiljöer har du använt i din undervisning? Du kan välja flera.  

Blockbaserad programmering (ex. Scratch, Blockly, Snap!) 3 

Textbaserad programmering (ex Python, JavaScript) 5 

Robotar (ex Lego, Edison) 0 

Enkla datorer (ex Micro:bit) 0 

Analoga programmeringsaktiviteter 2 

Annat: [Processing (Java)] 1 

Till vilken grad instämmer du med följande påståenden om din egen undervisning om 

programmering? 

 

Jag presenterar programmering som ett separat inslag 

utan direkt koppling till andra delar av matematiken. 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer inte Neutral Instämmer 
delvis 

Instämmer helt 

2 2 1 1 1 
 

Jag använder matematiska koncept som eleverna redan 

lärt sig för att ge kontext för programmering. 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer inte Neutral Instämmer 
delvis 

Instämmer helt 

1 0 2 1 3 
 

Jag använder programmering i undervisningen för att 

effektivisera beräkningar. 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer inte Neutral Instämmer 
delvis 

Instämmer helt 

2 1 2 1 1 
 

Jag använder programmering i undervisningen för att 

utforska matematiska koncept. 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer inte Neutral Instämmer 
delvis 

Instämmer helt 

2 1 2 1 1 
 

Hur ofta brukar du använda följande upplägg i din programmeringsundervisning?  

Jag demonstrerar lösning av programmeringsuppgifter 

för klassen. 

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 

1 1 4 1 0 
 

Eleverna arbetar själva eller i grupp med att lösa 

programmeringsuppgifter enligt givna instruktioner. 

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 

0 1 1 5 0 
 

Eleverna arbetar själva eller i grupp med att själva 

utforska programmeringsuppgifter utan en given metod 

eller instruktion. 

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 

5 1 1 0 0 
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Vilka svårigheter har du personligen upplevt med programmeringsundervisningen?  

Programmeringsundervisning tar för mycket tid från 

matematiken. 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer inte Neutral Instämmer 
delvis 

Instämmer helt 

0 3 0 2 2 
 

Programmeringsundervisning medför en ökad 

arbetsbörda för mig. 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer inte Neutral Instämmer 
delvis 

Instämmer helt 

0 0 1 2 4 
 

Kursplanen är otydlig kring vad som förväntas av 

programmeringsundervisningen. 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer inte Neutral Instämmer 
delvis 

Instämmer helt 

0 1 1 3 2 
 

Jag tycker det är svårt att bedöma och utvärdera 

programmeringsundervisningen. 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer inte Neutral Instämmer 
delvis 

Instämmer helt 

0 1 1 3 2 
 

Jag känner mig inte säker i min förmåga att undervisa 

programmering. 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer inte Neutral Instämmer 
delvis 

Instämmer helt 

2 1 0 1 3 
 

Jag saknar kunskap om programmering. Instämmer inte 
alls 

Instämmer inte Neutral Instämmer 
delvis 

Instämmer helt 

2 1 0 3 1 
 

Jag saknar konkret underlag för hur programmering kan 

undervisas. 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer inte Neutral Instämmer 
delvis 

Instämmer helt 

0 3 0 2 2 
 

 

C. Syn på vad kursplanen säger om programmering  

Till vilken grad håller du med om följande påståenden om programmering i skolan?  

Programmering skulle passa bättre som enbart en del 

av teknikämnet. 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer inte Neutral Instämmer 
delvis 

Instämmer helt 

2 2 1 0 2 
 

Programmering skulle vara bättre lämpat som ett eget 

ämne. 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer inte Neutral Instämmer 
delvis 

Instämmer helt 

0 3 1 1 2 
 

Programmering borde integreras i flera skolämnen. Instämmer inte 
alls 

Instämmer inte Neutral Instämmer 
delvis 

Instämmer helt 

2 1 0 2 2 
 

Programmering behöver undervisas i skolan för att 

eleverna ska utveckla förmågor för att kunna möta den 

digitala utvecklingen. 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer inte Neutral Instämmer 
delvis 

Instämmer helt 

0 0 2 1 4 
 

Till vilken grad håller du med om att programmering bör användas för att arbeta med följande 

innehåll i matematiken? 

 

Undersöka samband mellan matematiska begrepp. Instämmer inte 
alls 

Instämmer inte Neutral Instämmer 
delvis 

Instämmer helt 

0 1 3 3 0 
 

Göra beräkningar i vardagliga och matematiska 

situationer. 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer inte Neutral Instämmer 
delvis 

Instämmer helt 

0 0 3 3 1 
 

Presentera och tolka data genom tabeller, diagram och 

grafer. 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer inte Neutral Instämmer 
delvis 

Instämmer helt 

0 0 2 2 3 
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Beräkna sannolikhet. Instämmer inte 
alls 

Instämmer inte Neutral Instämmer 
delvis 

Instämmer helt 

0 0 1 1 5 
 

Bedöma risker och chanser utifrån simuleringar och 

statistiskt material. 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer inte Neutral Instämmer 
delvis 

Instämmer helt 

0 0 2 1 4 
 

Konstruera och uttrycka geometriska mönster och 

talföljder. 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer inte Neutral Instämmer 
delvis 

Instämmer helt 

0 0 4 1 2 
 

Undersöka geometriska objekt och deras egenskaper. Instämmer inte 
alls 

Instämmer inte Neutral Instämmer 
delvis 

Instämmer helt 

0 0 6 0 1 
 

Undersöka förändringar och samband Instämmer inte 
alls 

Instämmer inte Neutral Instämmer 
delvis 

Instämmer helt 

0 0 3 2 2 
 

Användning av matematiska modeller. Instämmer inte 
alls 

Instämmer inte Neutral Instämmer 
delvis 

Instämmer helt 

0 0 4 2 1 
 

Lösa problem Instämmer inte 
alls 

Instämmer inte Neutral Instämmer 
delvis 

Instämmer helt 

0 0 3 3 1 
 

Till vilken grad håller du med om följande påståenden om programmering i matematikämnet?  

Det är viktigt att elever får testa programmera i olika 

programmeringsmiljöer. 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer inte Neutral Instämmer 
delvis 

Instämmer helt 

0 1 2 1 3 
 

Det är viktigt att elever får öva på att skapa och 

använda algoritmer. 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer inte Neutral Instämmer 
delvis 

Instämmer helt 

0 0 0 4 3 
 

Programmering kan hjälpa eleverna utveckla 

förmågan att argumentera logiskt och föra 

matematiska resonemang. 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer inte Neutral Instämmer 
delvis 

Instämmer helt 

1 0 0 5 1 
 

Programmering visar eleverna hur matematik kan 

användas i vardagen. 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer inte Neutral Instämmer 
delvis 

Instämmer helt 

0 0 0 4 3 
 

Det är viktigt att eleverna får undervisning om hur 

programmering har utvecklats historiskt och dess roll 

inom matematiken. 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer inte Neutral Instämmer 
delvis 

Instämmer helt 

0 1 2 1 3 
 

  

  



50 (50) 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Bilaga 2. Intervjuguide 

Erfarenheter och stöd. Frågeställning 

1. Hur länge har du arbetat som lärare och vad är dina egna erfarenheter och kunskaper om 

programmering 

2 

2. Har du varit hjälpt av dina pedagogiska kunskaper som lärare eller dina ämneskunskaper inom 

matematik när det kommer till att undervisa programmering? 

2 

3. Hur har din syn på programmering i matematiken förändrats under den tid som nu gått sedan 

det blev en del av kursplanen? 

3 

4. Vad har du fått för stöd för att undervisa programmering och är det något du har saknat? 2 

5. Hur har dina kollegor som undervisar matematik upplevt programmeringsinslaget? 3 

Undervisning.  

6. Hur har du arbetat med programmering i dina klasser? 1 

7. Inom vilka områden av matematiken anser du att det passar bäst att arbeta med 

programmering? 

1, 3 

8. Hur mycket förkunskaper hade eleverna med sig om programmering, och hur har du gjort för 

att kunna urskilja dessa? 

1 

9. Har du upplevt att du varit förberedd på, och kunnat möta, elevernas frågor om programmering 

under lektionerna? 

1, 2 

10. Hur tror du att eleverna uppfattar programmeringsinslaget? 1, 3 

11. Vad vill du att eleverna ska få ut av programmeringsundervisningen? 1, 3 

Utmaningar och möjligheter.  

12. Vilka utmaningar har du upplevt i och med de kursplansförändringar som skett, gällande 

programmering? 

3 

13. Har programmeringsinslaget medfört några nya möjligheter för matematikundervisningen? 3 

14. Upplever du att programmering är ett positivt inslag som gynnar matematiskt lärande? 3 

15. Anser du att det är viktigt att programmering undervisas i skolan? 3 

16. Är programmering mer relevant i matematiken än i andra ämnen? 3 

 


