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Sammanfattning: Syftet med studien var att se hur programmering på ett framgångsrikt sätt 

kan implementeras i matematikundervisningen i grundskolan. För att besvara 

frågeställningarna genomfördes semistrukturerade intervjuer där nio lärare med erfarenhet av 

programmering deltog. Resultaten visar att lärarna anser att programmering bör användas för 

att utveckla matematiken och att det går att koppla arbetet till samtliga matematikområden i 

kursplanen. Vidare anser de också att samtliga av de fem förmågorna som ligger till grund för 

kunskapskraven går att bedöma i arbetet med programmering. Den progression som går att 

utläsa ur respondenternas svar stämmer relativt väl överens med den progression som kan ses 

i läroplanen för grundskolan både gällande typ av programmeringsmiljö och hur 

programmering används. Avslutningsvis kan nämnas att lärarna belyser ett antal aspekter som 

avgörande för att implementeringen ska bli framgångsrik, bland annat att läraren har 

tillräckliga kunskaper inom området och att det finns tillgång till digitala resurser på skolorna.  
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1 INLEDNING 

Den 15 juni 2016 redovisade Skolverket på uppdrag av regeringen (Utbildningsdepartementet, 

2015) ett förslag till en nationell IT-strategi för skolväsendet (Skolverket, 2016). De förslag 

till ändringar som presenterades syftade till att stärka barns digitala kompetens bland annat 

genom att tydliggöra den digitala kompetensen i styrdokumenten. En del av detta var förslaget 

att införa programmering som centralt innehåll i kursplanerna för matematik, teknik och 

samhällskunskap i grundskolan. Den 9 mars 2017 beslutade regeringen om att stärka den 

digitala kompetensen i skolan (Regeringen, 2017) enligt skolverkets förslag. Detta innebar att 

läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2017c) reviderades och sedan 1 juli 2017 har det varit 

möjligt för lärare att arbeta utifrån den reviderade läroplanen. Senast från och med 1 juli 2018 

ska dock samtliga som är verksamma inom skolan börja arbeta enligt de nya skrivelserna i 

läroplanen. 

Under min VFU-period hösten 2017 träffade jag många lärare som kände sig oroliga och 

oförberedda inför ändringarna i läroplanen avseende ökad digitalisering och införandet av 

programmering. Skolorna de arbetade på var dåligt rustade vad gäller tillgång till datorer och 

andra digitala hjälpmedel och själva upplevde de sig inte ha tillräckligt höga kunskaper kring 

vare sig programmering eller på vilket sätt de förväntades undervisa kring detta. Inte heller 

fanns någon plan utarbetad för hur lärarnas fortbildning skulle genomföras vare sig lokalt på 

skolorna eller gemensamt för kommunen.  

Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund, bekräftar i en debattartikel bilden av att 

landets lärare inte anser sig vara redo för den reviderade läroplanen. Hon refererar till en 

undersökning som Lärarnas Riksförbund genomfört vilken visar att mer än 80 procent av 

matematiklärarna i grundskolan känner sig osäkra på hur de ska undervisa programmering 

(Fahlén, 2017). 

Jag kan också relatera detta till min egen lärarutbildning. På grund av att programmering 

föreslogs som en del av matematikundervisningen vid ungefär samma tidpunkt som jag och 

mina studiekamrater genomförde de matematikkurser som ingår i lärarprogrammet hade dessa 

ännu inte anpassats till de nya styrdokumenten. Därför erbjöds vi endast en kortfattad 

introduktion till programmering. Detta indikerar att det finns en stor kunskapslucka hos både 

verksamma och nya lärare. Denna kunskapslucka behöver täckas snarast, varför behovet av en 

undersökning kring på vilket sätt programmering bör implementeras i 

matematikundervisningen kan motiveras. 

1.1 Bakgrund 

För att förstå hur de nya skrivningarna avseende ökad digital kompetens och programmering i 

läroplanen bör tolkas är det intressant att veta vilken definition Skolverket har gjort av 

begreppet programmering samt vilket syfte de avsett att programmeringen ska ha i 

utbildningen. I stödmaterialet Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå (Skolverket, 

2017a) förklarar Skolverket att programmering bör ses utifrån ett vidgat perspektiv. Med detta 

menar de att programmering, som det framskrivs i läroplanerna, förutom att skapa algoritmer 

och skriva kod också ska omfatta ”kreativt skapande, styrning och reglering, simulering samt 

demokratiska dimensioner” (Skolverket, 2017a, s.10). Vidare lyfts även begreppet datalogiskt 

tänkande fram som exempel på vad skrivningarna i läroplanerna avser. Som exempel på 

datalogiskt tänkande nämns problemlösningsförmåga, logiskt tänkande, förmåga att se 

mönster samt att skapa algoritmer. 

Maria Skoglöf, undervisningsråd på Skolverket, förklarar i en video som tagits fram till 

Skolverkets webbkurs Om programmering (Skolverket, 2018a) vilket syfte programmeringen 
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ska ha i de olika ämnena. Hon menar att den grundläggande programmeringen återfinns i 

kursplanen för matematik medan det i teknikämnet handlar om att tillämpa dessa grunder för 

styrning och reglering. Undervisningen i samhällskunskap ska behandla de samhälleliga 

aspekterna av programmering, exempelvis hur programmering kan påverka 

samhällsutvecklingen och demokratiska processer. 

Syftestexten i kursplanen i matematik för grundskolan slår fast att eleverna ska ges möjlighet 

att utveckla kunskaper såsom ”att använda digitala verktyg och programmering för att kunna 

undersöka problemställningar och matematiska begrepp, göra beräkningar och för att 

presentera och tolka data” (Skolverket, 2017c, s. 56). I det centrala innehållet anges att det för 

årskurs ett till tre handlar om att lära sig grunderna för programmering genom att skapa 

entydiga, stegvisa instruktioner samt att lära sig symboler som kan användas för att skapa 

sådana instruktioner. För årskurs fyra till nio handlar det istället om att skapa och använda 

algoritmer vid programmering. I årskurs fyra till sex ska programmeringen ske i visuella 

programmeringsmiljöer medan det för årskurs sju till nio ska genomföras i olika 

programmeringsmiljöer. För de högre årskurserna gäller också att eleverna ska få skapa, testa 

och förbättra sina algoritmer och använda dem som verktyg för matematisk problemlösning 

vid programmering (Skolverket, 2017c).   

Progressionen som kan urskiljas är således att det i de yngre åldrarna handlar om att skapa en 

grundläggande förståelse för programmering. I årskurs fyra till sex får eleverna successivt lära 

sig att använda kunskaperna för att slutligen kunna använda programmering som ett verktyg 

för problemlösning i matematikämnet i årskurs sju till nio. Progressionen kan också ses i 

abstraktionsnivån i och med de programmeringsmiljöer eleverna möter. I de lägre årskurserna 

handlar det främst om analoga miljöer för att sedan övergå till visuella 

programmeringsmiljöer. I de högre årskurserna ska eleverna möta olika 

programmeringsmiljöer vilket i Skolverkets kommentarmaterial till kursplanen i matematik 

(Skolverket, 2017b) anges vara både visuella och exempelvis textbaserade 

programmeringsmiljöer. Se bilaga 1 för utförligare beskrivning av de olika typerna av 

programmeringsmiljöer. 

1.2 Litteraturgenomgång 

I följande avsnitt presenteras resultat från tidigare forskning som har relevans för detta arbete. 

Inledningsvis definieras begreppet datalogiskt tänkande vilket inbegrips i den vidgade 

definitionen av programmering som används i denna text. Därefter behandlas ett antal 

pedagogiska strategier vilka visat sig vara framgångsrika för att undervisa programmering. 

Avslutningsvis redogörs för vad forskningen säger om hur elevers matematikkunskaper 

påverkas av programmering. 

1.2.1 Datalogiskt tänkande 

I vissa sammanhang används begreppet programmering synonymt med själva skrivandet av 

kod medan det i andra sammanhang används i en betydligt bredare mening där fokus ligger 

inte enbart på produkten, dvs. koden, utan även på processen fram till det att koden skrivs. I 

den bredare definitionen inryms begreppet datalogiskt tänkande (computational thinking) 

vilket myntades på 1980-talet av Seymor Papert (1980). Under 2000-talet aktualiserades 

begreppet på nytt då Jeanette Wing (2006) skrev en uppmärksammad artikel där hon påtalar 

att datalogiskt tänkande blivit en nyckelkompetens i flera yrkeskategorier och något de flesta 

människor kommer i kontakt med i vardagslivet. Därför argumenterar hon för att datalogiskt 

tänkande också borde vara en kompetens som alla barn blir utrustade med i skolan på samma 

sätt som de lär sig skriva, läsa och räkna. Hon uttrycker också tydligt att datalogiskt tänkande 

inte på något sätt handlar om att tänka som en dator, utan om ett mänskligt tänkande som 
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innefattar kreativitet och att lösa problem genom att tänka som en datalog (Wing, 2006). 

Wings artikel är utförd som en debattartikel och innehåller inga referenser men är flitigt 

citerad och anses av bland andra Grover och Pea (2013) vara startskottet för ett antal 

undersökningar inom området. 

Det har gjorts ett flertal försök att definiera datalogiskt tänkande. Grover och Pea (2013) har 

undersökt ett stort antal av dessa studier och menar att kärnan i det datalogiska tänkandet är 

just de tankeprocesser som Wing belyser. Vidare menar de att det finns ett antal grundstenar i 

datalogiskt tänkande som kan anses allmänt vedertagna. 

The following elements are now widely accepted as comprising CT and form the basis of curricula that 

aim to support its learning as well as assess its development:  

 

• Abstractions and pattern generalizations (including models and simulations)  

• Systematic processing of information  

• Symbol systems and representations  

• Algorithmic notions of flow of control  

• Structured problem decomposition (modularizing)  

• Iterative, recursive, and parallel thinking  

• Conditional logic  

• Efficiency and performance constraints  

• Debugging and systematic error detection 

    (Grover & Pea, 2013, ss. 39-40 ) 

 

International Society for Technology in Education (ISTE) och Computer Science Teacher 

Association (CSTA) har tillsammans tagit fram en operationell definition av datalogiskt tänkande 

(ISTE & CSTA, 2011). Denna definition är mer konkret och lättare att omsätta till praktiken än 

tidigare nämnda och lyder som följer: 

Computational thinking (CT) is a problem-solving process that includes (but is not limited to) the 

following characteristics:  

 

• Formulating problems in a way that enables us to use a computer and other tools to help solve 

them.  

• Logically organizing and analyzing data  

• Representing data through abstractions such as models and simulations  

• Automating solutions through algorithmic thinking (a series of ordered steps)  

• Identifying, analyzing, and implementing possible solutions with the goal of achieving the most 

efficient and effective combination of steps and resources  

• Generalizing and transferring this problem solving process to a wide variety of problems  

 

    (ISTE & CSTA, 2011, s. 1) 

 

ISTE och CSTA har också inkluderat ett antal centrala förmågor eller förhållningssätt som är 

tänkta att stödja och komplettera punkterna ovan vilket gör definitionen ännu tydligare och 

mer lämpad att använda i praktiken. Dessa förmågor är: självförtroende att hantera komplexa 

frågor, uthållighet i arbetet med svåra problem, att acceptera tvetydighet, förmåga att arbeta 

med problem som inte har en rätt lösning och slutligen förmågan att kommunicera och 

samarbeta med andra för att nå gemensamma mål eller lösningar (ISTE & CSTA, 2011). 
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1.2.2 Val av programmeringsmiljö 

De databassökningar som gjorts har inte resulterat i några forskningsrapporter kring hur olika 

programmeringsmiljöer påverkar hur eleverna tar till sig innehållet i undervisningen. Detta 

indikerar att området skulle behöva undersökas ytterligare. Sung, Ahn och Black (2017) 

menar dock att valet av programmeringsmiljö inte nödvändigtvis är avgörande för elevernas 

kunskapsutveckling inom området. Istället visar resultaten från deras studie att det snarare är 

de aktiviteter och uppgifter eleverna utför som avgör hur väl eleverna utvecklar nödvändiga 

programmeringskunskaper. 

1.2.3 Framgångsrika undervisningsmetoder och stödstrukturer 

Sentance och Csizmadia (2017) har undersökt vilka metoder lärare i Storbritannien använder 

och anser framgångsrika för att undervisa programmering. Resultaten visar fem övergripande 

strategier och flera av dessa kategorier stöds av bland annat Webb (2013) och Sung, Ahn och 

Black (2017). Nedan presenteras de metoder som ovan nämnda forskning visat vara 

framgångsrika för att hjälpa eleverna i arbetet med programmering. Viktigt att nämna är att 

Sentance och Csizmadia (2017) påpekar att ingen av kategorierna ska ses som överordnad de 

andra. Resultaten från deras studie visar istället att lärarna ofta använder flera av dessa 

metoder i kombination.  

Analog programmering 

Sentance och Csizmadias (2017) studie visar att många lärare ser stora kunskapsvinster i att 

låta barnen arbeta med analoga programmeringsövningar. De anger att eleverna får utveckla 

det datalogiska tänkandet och lär sig grunderna i programmering utan att använda datorer eller 

andra digitala hjälpmedel, ofta med hjälp av kinestetiska och/eller visuella övningar. Även 

Sung, et al. (2017) menar att denna typ av övningar är lämpliga att använda för att utveckla 

elevernas programmeringskunskaper. Deras resultat visar att elever som i hög grad genomfört 

övningar av praktisk karaktär skapade program med större noggrannhet, mätt i antal fel i 

programmet, än elever som deltagit i undervisning med lägre grad av praktiska övningar. 

Samarbete och social scaffolding 

Flera studier visar att en effektiv stödstruktur är att eleverna får arbeta i par eller grupper 

(Sentance & Csizmadia, 2017; Sung et al., 2017; Webb, 2013). Detta benämns av Webb 

(2013) som social scaffolding vilket innebär att eleverna stöttar varandra genom samarbete. 

Även Sung, et al. (2017) uppvisar resultat som indikerar att samarbete mellan elever stärker 

både elevernas generella matematiska kunskaper och deras programmeringskunskaper. Vidare 

är det gemensamma samtalet i klassrummet där läraren svarar på elevernas frågor ytterligare 

en del av den sociala scaffolding som Webb (2013) förespråkar.  

Procedurell scaffolding: att arbeta med befintlig kod 

Webb (2013) talar också om procedurell scaffolding och avser då att eleverna får stöttning av 

att arbeta med att följa och utveckla befintligt kod. Det kan handla om att förändra händelser 

eller att bygga ut ett fungerande program eller, som Sentance och Csizmadia (2017) påtalar, 

att felsöka och åtgärda fel i befintliga program. Speciellt väl menar de att detta lämpar sig för 

nybörjare inom programmering. 
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Att arbeta med datalogiskt tänkande 

En av de kategorier med pedagogiska strategier som Sentance och Csizmadia (2017) 

presenterar är att forma undervisningen så att den främjar datalogiskt tänkande. Mer konkret 

anger de att detta innebär att arbeta med problemlösning genom logiskt tänkande och 

algoritmer samt att bryta ner begrepp och problem i mindre mer hanterbara delar. De talar 

också om abstraktion vilket beskrivs som att fokusera på det viktigaste för att minska 

komplexiteten i ett problem. 

Kontextualisering 

Slutligen visar Sentance och Csizmadias undersökning att kontextualisering anses 

framgångsrikt av de deltagande lärarna. För att förklara begreppet nämns att det dels handlar 

om att relatera programmering till de olika ämnena i läroplanen, och dels om att relatera det 

till vardagliga situationer som är bekanta för eleven (Sentance & Csizmadia, 2017). 

1.2.4 Programmeringens effekt på elevernas matematikkunskaper 

Forskningen kring hur programmering påverkar elevernas matematiska kunskaper är 

begränsad och många av de studier som undersöker sambandet uppvisar motsägelsefulla 

resultat. Gemensamt för de flesta är dock att de menar att det krävs ytterligare forskning för 

att kunna säkerställa hur programmering påverkar elevers matematikkunskaper. 

Lewis och Shah (2012) genomförde en studie där elever under sommaren mellan fjärde och 

femte klass fick delta i programmeringsundervisning med syfte att se bland annat hur 

elevernas resultat på nationella matematikprov påverkade deras prestationer i programmering. 

Under sin studie fann de ett signifikant samband mellan elevers resultat på matematiktesterna 

och resultaten på programmeringstesterna där elever med hög matematisk kunskap också 

presterade bättre inom programmering. Utifrån detta drar de sedan slutsatsen att det omvända 

förhållandet skulle vara liknande och att man därför skulle kunna styrka och fördjupa 

elevernas matematiska kunskaper genom programmering (Lewis & Shah, 2012).   

Sung, et al. (2017) har, som tidigare nämnts, undersökt hur elevers prestationer påverkas av 

att arbeta med programmering tillsammans med andra samt med en hög respektive låg grad av 

kinestetiska övningar. Resultaten visar att för de elever som fick arbeta med hög grad av 

samarbete och de som arbetade med hög grad kroppsliga övningar fanns en signifikant positiv 

förändring av de generella matematiska kunskaperna.  

Kalelioglu och Gülbahar (2014) har forskat kring hur elevers problemlösningsförmåga 

påverkas av att de får arbeta med programmering i en visuell programmeringsmiljö genom det 

blockbaserade verktyget Scratch. Deras resultat visar att elevernas problemlösningsförmåga 

inte påverkades av att arbeta med programmering i Scratch men att det fanns en liten ökning 

av elevernas självförtroende gällande problemlösningsförmågan. Detta menar de indikerar att 

programmering ändå skulle kunna ha en viss effekt på problemlösningsförmågan varför de 

anser att mer forskning inom området krävs. 

Ytterligare en studie som undersökt hur arbetet med Scratch påverkar elevernas 

matematikkunskaper har genomförts av Calao, Moreno-León, Correa och Robles (2015). 

Resultaten visar signifikanta ökningar av elevernas matematikkunskaper i gruppen som deltog 

i programmeringsundervisning jämfört med de i kontrollgruppen. Resonemangsförmågan 

framhålls som en av de förmågor som utvecklades mest av programmeringsundervisning 

jämfört med traditionell matematikundervisning. En av de förmågor där eleverna visade minst 

förbättring var problemlösningsförmågan vilket går i linje med Kalelioglu och Gülbahars 

(2014) resultat. 
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Benton, et al (2017) har undersökt om, och i så fall hur, elevers förståelse av platsvärde 

påverkas av att arbeta med att programmera ett stoppur i Scratch. Resultaten visar att vissa 

elever kunde se sambandet mellan programmeringsuppgiften och matematiken medan andra 

elever trots att de lyckats skapa ett fungerande program inte kunde förklara matematiskt vad 

de gjort. Detta menar de belyser vikten av lärarens roll. För att programmeringen ska bli ett 

matematiskt verktyg och inte bara en lek måste läraren finnas där och stötta eleverna genom 

att belysa sambanden mellan matematiken och de uppgifter eleverna arbetar med (Benton, 

Saunders, Kalas, Hoyles, & Noss, 2017). 

1.3 Syfte och frågeställningar  

Det primära syftet med denna studie är att se närmare på hur programmering på ett 

framgångsrikt sätt kan implementeras i matematikundervisningen i grundskolan. 

Förhoppningen är också att detta arbete kan bidra med värdefulla idéer kring hur detta kan 

göras till de lärare som ännu inte börjat arbeta enligt den reviderade läroplanen. 

Undersökningen avser att besvara följande frågeställningar: 

1. Hur anser lärare med erfarenhet av programmering att programmering bör användas i 

matematikundervisningen i grundskolan?  

2. Vilka kopplingar ser lärarna mellan arbetet med programmering och det centrala 

innehållet samt kunskapskraven i kursplanen för matematik? 

3. Vilken progression går att urskilja utifrån lärarnas uppfattning kring hur 

programmering bör implementeras i de olika årskurserna? 
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2 METOD 

I följande avsnitt presenteras avgränsningar gällande urval, hur studien genomförts, hur data 

analyserats samt vilka forskningsetiska överväganden som gjorts. Sammanfattningsvis kan 

sägas att studien genomförts med kvalitativ metod där data insamlats via semistrukturerade 

intervjuer. Totalt har nio lärare med erfarenhet av att använda programmering i undervisning 

deltagit. 

2.1 Urval 

Eftersom studien undersöker uppfattningen kring hur programmering bör implementeras i 

matematikundervisningen bland lärare med erfarenhet av programmering har ett målinriktat 

urval använts. Bryman (2011) menar att detta är den metod som oftast förespråkas till 

kvalitativa studier som grundas på intervjuer. Detta för att på bästa sätt nå ut till informanter 

som är relevanta för den aktuella frågeställningen (Bryman, 2011). 

De avgränsningar som gjorts vid val av informanter är att de skall vara matematiklärare samt 

ha erfarenhet av att använda programmering i undervisningen. Med tanke på risken att få ett 

för litet antal informanter om urvalet begränsas till lärare i specifika årskurser togs beslutet att 

bredda detta till att omfatta lärare från skolans alla stadier. Detta motiveras också med att det 

ger möjlighet att se hur progressionen mellan de olika årskurserna ser ut då det finns en poäng 

för lärare i årskurs fyra till sex att dels veta hur lärare i de tidigare årskurserna arbetar med 

programmering och dels veta vilken undervisning eleverna kommer att möta i de högre 

årskurserna.  

För att komma i kontakt med lärare som skulle kunna delta i studien gjordes först ett försök 

att nå ut via e-post till rektorer i kommunala grundskolor i en av de större kommunerna i 

Uppsala län. Av tolv rektorer var det endast två som besvarade meddelandet och ingen av 

dem hade några lärare på skolan som använde programmering i undervisningen. Nästa steg i 

processen blev att nå ut till lärare genom det personliga nätverket. Personer med intresse för 

programmering ombads att ge förslag på lärare och en förfrågan om att delta i studien 

postades i två grupper på Facebook med inriktning på programmering i undervisning. 

Slutligen kontaktades också IKT-strateger eller IKT-pedagoger i samtliga kommuner i 

Gävleborgs och Uppsala län. Dessa kontaktades via telefon och blev tillfrågade om de visste 

några lärare som använder programmering i undervisningen. Denna ingång blev mer fruktsam 

än de tidigare och resulterade i en diger lista med namn att kontakta. Dessa lärare tillfrågades 

om att delta i studien via e-post där också informationsbrevet (se bilaga 2) bifogades. De 

lärare som svarade, vare sig de svarade att de ville delta eller ej, fick frågan om de visste 

andra lärare som undervisade programmering. Denna typ av urval stämmer in på det Bryman 

(2011) kallar ett snöbolls- eller kedjeurval vilket går ut på att man genom att använda sig av 

informanternas sociala nätverk kan komma i kontakt med grupper av personer som faller 

inom ramen för studien (Bryman, 2011).  

Totalt deltog nio lärare i studien. Fördelningen mellan könen var relativt jämn, fyra kvinnor 

och fem män. Fördelat över de olika årskurserna var det två lärare som undervisar i årskurs ett 

till tre, sex lärare som undervisar i årskurs fyra till sex och sex lärare som undervisar i årskurs 

sju till nio. Två lärare har även erfarenhet av att undervisa programmering i gymnasiet. Vissa 

lärare undervisar i mer än ett stadium varför antalet lärare fördelat över årskurserna överstiger 

antalet deltagande lärare. Vilken bakgrund informanterna hade inom programmering 

varierade stort. Några uppgav att de hade obefintlig erfarenhet innan de började undervisa 

programmering medan andra hade mångårig yrkesbakgrund där programmering använts. 

Respondenterna hade varierande erfarenhet av att använda programmering i undervisningen. 
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De flesta lärarna hade använt programmering i teknikämnet under flera år medan erfarenheten 

av att använda programmering i matematikundervisningen var kortare.  

2.2 Datainsamlingsmetod 

Studien har genomförts med kvalitativa intervjuer i syfte att lyfta fram respondenternas 

uppfattning kring hur programmering bör användas i matematikundervisningen. 

Semistrukturerade intervjuer har använts vilket innebär att intervjuerna har utgått ifrån en 

intervjuguide (se bilaga 3) med förutbestämda frågor men där ordningsföljden, ordalydelsen 

och eventuella följdfrågor har anpassats efter informantens svar för att få ett naturligt flyt i 

samtalet. Detta menar Bryman (2011) är fördelaktigt för att lyfta fram de aspekter 

informanten anser är viktiga inom området som ska undersökas. 

2.3 Procedur 

När intervjuguiden utformats genomfördes pilotintervjuer vilket resulterade i att frågorna till 

viss mån formulerades om och förtydligades i syfte att undvika olika tolkningar och därmed 

öka studiens validitet och reliabilitet. Intervjuerna har genomförts i huvudsak via telefon men 

också öga mot öga och via Skype beroende på vad som vart möjligt med avseende på 

geografiskt avstånd och vad informanten själv föredragit. Samtliga intervjuer har spelats in 

och därefter transkriberats. Vid transkribering har kallprat och formalia i början och slutet av 

inspelningen utelämnats. Det är således bara den del av samtalet som ansetts vara användbar i 

analysen som transkriberats. Pauser och betoningar har inte markerats annat än där de kan 

anses ha betydelse för förståelsen av det respondenten vill förmedla. I ett fall misslyckades 

ljudinspelningen av intervjun. För att säkerställa att materialet skulle stämma överens med det 

informanten sagt skrevs minnesanteckningar ner i nära anslutning till intervjutillfället vilka 

sedan överlämnades till informanten för att hen skulle få möjlighet att korrigera eventuella fel 

eller lägga till information om något väsentligt missats. Informanten hade inga invändningar 

gällande anteckningarna. 

2.4 Analysmetoder 

Analysen har genomförts i flera steg så att endast en forskningsfråga i taget varit i fokus. 

Samma transkriberingar har således analyserats upprepade gånger men utifrån olika 

frågeställningar. Samtliga frågeställningar har analyserats i syfte att finna likheter och 

skillnader i respondenternas svar för att få en så bred bild som möjligt av hur de anser att 

programmering bör implementeras i matematikundervisningen.  

Analysen av den första forskningsfrågan, vilken undersöker hur lärarna anser att 

programmering bör användas i undervisningen, inleddes med att nyckelbegrepp och 

nyckelfraser markerades i de delar av informanternas svar som stämde in under 

frågeställningen. Dessa nyckelord och nyckelfraser jämfördes sedan och kategoriserades 

tillsammans med liknande svar. Dessa kategorier kunde sedan i sin tur inordnas under fem 

huvudsakliga teman med anknytning till hur lärarna anser att programmering bör användas i 

matematikundervisningen i grundskolan samt vilka möjligheter och hinder de ser kring 

implementeringen.  

Den andra forskningsfrågan utgår ifrån hur lärarna kopplar arbetet med programmering till 

kursplanen i matematik. För att göra kopplingarna till det centrala innehållet tydliga har 

informanternas svar inordnats under samma uppdelning av matematikområden som finns i 

kursplanen. Den del av respondenternas svar som har kopplingar till kunskapskraven har 

indelats under de fem förmågorna vilka anges i kursplanens syfte och vilka kunskapskraven 

utgår ifrån. Även detta för att göra kopplingarna så tydliga som möjligt. 
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Den avslutande frågeställningen kring vilken progression som går att utläsa från 

informanternas svar har analyserats genom att dela upp respondenternas svar kring hur de 

använder programmering i matematikundervisningen efter vilka årskurser de arbetar i. På 

detta sätt har skillnader kring hur det används i låg-, mellan- och högstadiet kunnat utläsas. 

Utöver den faktiska progressionen har också lärarnas svar analyserats utifrån hur de anser att 

progressionen bör se ut och slutligen har detta ställts i relation till den progression som 

presenteras i läroplanen och skolverkets kommentarmaterial till den samma. 

2.5 Forskningsetiska överväganden 

De forskningsetiska ställningstaganden som gjorts utgår ifrån Vetenskapsrådets (2017) 

riktlinjer och innebär bland annat att informanterna givits möjlighet till ett informerat 

samtycke innan intervjuerna genomförts. De som deltagit i studien har också försäkrats om att 

all data kommer att hanteras konfidentiellt och att deras identitet inte kommer vara möjlig att 

spåra utifrån de resultat som redovisas. Vidare har de informerats om att deltagandet är 

frivilligt och kan avbrytas utan vidare förklaring under hela studiens gång. Information 

gällande studien, dess syfte och genomförande samt hur data kommer att hanteras har 

delgivits deltagande lärare skriftligt via e-post (se informationsbrev i bilaga 2) samt muntligt i 

anslutning till intervjun. 



 
10 

3 RESULTAT 

Under följande avsnitt presenteras resultaten för en forskningsfråga i taget. Forskningsfråga 

ett och tre har disponerats efter hur centrala teman hänger ihop, och utifrån den strukturen 

presenteras sedan resultaten i ordning med de mest frekvent nämnda aspekterna först. 

Resultaten för forskningsfråga två presenteras enligt samma uppdelning av ämnesområden 

som förekommer i kursplanen för matematik (Skolverket, 2017c). Kopplingarna till 

kunskapskraven redovisas under respektive förmåga som ska bedömas och i ordning med den 

förmåga som flest andel respondenter nämnt först. Detta för att tydliggöra kopplingarna 

mellan styrdokumenten och respondenternas svar. I presentationen av resultaten har citat 

markerats med antingen i vilka årskurs respondenten arbetar eller vilka årskurs denna talar om 

för att tydliggöra progressionen och underlätta för läsaren.  

3.1 Forskningsfråga 1 

Hur anser lärare med erfarenhet av programmering att programmering bör användas i 

matematikundervisningen i grundskolan?  

3.1.1 Programmeringens roll i matematikundervisningen 

Av de nio deltagande lärarna påpekar sju stycken uttryckligen att när programmering läggs i 

matematikundervisningen är det viktigt att den utgår ifrån just matematiken och att den 

används som ett verktyg för att förstärka matematiken. Mer än hälften av dessa lärare påpekar 

också att programmering har lagts till det centrala innehållet utan någon nämnvärd förändring 

i timplanen vilket är en av orsakerna till att programmeringen bör utgå ifrån matematiken och 

inte bli programmering för programmeringens skull. En av respondenterna uttrycker det så 

här: 

Det är ju ingen mattelärare i Sverige som tyckte att det var för lite att göra innan programmeringen kom 

in. Utan då måste vi använda det som ett pedagogiskt verktyg, precis som alla andra, klossar och lekar 

och spel och sådant som vi använder oss av. […] Så det blir liksom ännu ett sätt bara att förstärka 

matematiken och då tror jag att man lyckas. Alltså då kan vi ha nytta av den i matematiken (åk 7-9). 

En annan lärare talar också om programmering som ett verktyg för matematikundervisning 

och kopplar samtidigt detta till ytterligare en aspekt som flera respondenter påpekat nämligen 

att använda programmering där man har nytta av datorns styrkor. 

Och då försökte jag leta efter frågeställningar eller problemformuleringar som… Där det var lämpligt 

att använda liksom datorns styrkor. Så det inte skulle bli krystat utan man ska ha verklig glädje av 

sådana saker som att man kan upprepa saker, där vi verkligen jobbade med algoritmer som ju nästan 

[är] synonymt med programkod. Det var den typen av problem jag letade efter, så att det skulle bli ett 

verktyg för matematikundervisning och inte att: nu ska vi lära oss programmera (åk 7-9). 

En respondent menar också att målet med att använda programmering i 

matematikundervisningen för honom är att eleverna ska förstå att programmering kan 

användas för att lösa matematiska problem och att de kan identifiera vilka typer av uppgifter 

som lämpar sig att lösa med hjälp av datorns styrkor.  

Målet måste ju ändå vara att de bara får ett matematikproblem och ser att ja men det här, det här löser 

jag bäst med hjälp av programmering för jag ser att jag kommer behöva göra många upprepningar eller 

något sådant. Att de får det i sin verktygslåda (åk 7-9). 
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3.1.2 Programmeringens fördelar i förhållande till traditionell 

matematikundervisning 

Flera av lärarna kommer under intervjun in på positiva effekter av att använda programmering 

i undervisningen. Den mest frekvent nämnda fördelen är att programmeringen har kunnat 

användas som verktyg för att belysa nyttan av vissa områden i matematiken.  

En lärare menar t.ex. att arbetet med koordinatsystem har fått en helt annan betydelse än 

innan. Tidigare spelade de sänka skepp som träning mest för att det var en rolig aktivitet. Nu 

däremot ser eleverna verkligen nyttan med att kunna använda ett koordinatsystem för att de 

har insett att det är viktigt och grundläggande i arbetet med programmering.  

En annan lärare menar att arbetet med programmering kan ge en bättre och snabbare 

förståelse för ekvationslösning och användandet av variabler i matematiken. Han menar att 

eftersom programmering till stor del bygger på variabler kan förståelsen för vilken funktion 

en variabel har komma snabbare om eleverna får arbeta med just programmering. 

Och då får man göra någonting konkret, man får se varför man ska ha variabler. För annars är det ofta 

ett liksom ett stort kliv för eleverna när de ska börja jobba med variabler. Just det där med att de ser inte 

varför […] Och gör man det med programmering så tror jag att det kan gå snabbare, det blir mer 

förståeligt, varför lär vi oss det här med ekvationer och variabler och så vidare (åk 6-9). 

En respondent berättar att det tidigare vart en stor pedagogisk utmaning att visa eleverna att 

vissa områden inom matematiken fyller en funktion och inte bara är något som lastats på dem. 

Han använder sannolikhet som ett exempel där programmeringen ger möjlighet att testa och 

hantera större mängder data än vad som är möjligt med papper och penna.  

Man skriver en programkod eller en lösning också testar man […] genom att upprepa den tio gånger. 

Och det kanske man kan göra för hand, men sen är ju till och med Ipads tillräckligt stark för att man kan 

köra samma problem en miljon gånger vilket tar kanske en halv minut, men det är tillräckligt kort tid för 

att det ska vara användbart (åk 7-9). 

Att arbetet med programmering kontra att arbeta självständigt i matematikboken ofta ger en 

tydligare respons till eleverna nämndes av en respondent. Han använder mycket 

programmerbara robotar i undervisningen och menar att: 

Det är ju oftast det som är mer relevant tycker jag när man håller på med programmeringen än i viss[a] 

andra fall, om man säger, till exempel jobbar lite mer kallt i matteboken, man får ju sällan en visuell 

respons eller en fysisk respons fullt ut. Men roboten beter sig ju oftast eller gör något av ett särskilt skäl 

(åk 1-9). 

Även ett ökat elevengagemang framhölls som en positiv effekt av en lärare som hade 

begränsad erfarenhet av programmering när hon började använda det i undervisningen. Som 

ett resultat av att hon själv hade nästintill obefintlig erfarenhet lät hon eleverna testa sig fram 

för att bekanta sig med verktygen och sedan byggde de tillsammans upp mallar och 

stödstrukturer för hur arbetet med programmering skulle genomföras. Hon uttryckte det så 

här: 

Det som har vart framgångsrikt för mig. Alltså jag har jobbat som lärare i 20 år. Det är att jag har haft 

eleverna. Det har jag ju aldrig haft förut när jag har kört min matte/NA undervisning. Då har ju liksom 

jag lagt [allt] på mig. Men här har jag gjort helt tvärt om. Och det har varit skitläskigt att göra det. Men 

det har vart jättekul! För dom har ju verkligen känt sig liksom delaktiga i min undervisning. Det är 

nästan så att dom har tagit över [skratt] (åk 4-6). 
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3.1.3 Faktorer för en lyckad implementering 

Under intervjuerna var det ett antal respondenter som nämnde lärarens roll i undervisningen 

som avgörande för att implementeringen av programmering i undervisningen ska bli 

framgångsrik. Andra aspekter så som bristande tid och resurser nämndes som möjliga hinder 

för en lyckad implementering. 

Lärarens roll i undervisningen 

En lärare menar att om man ska använda programmering som ett matematiskt verktyg ställer 

det stora krav på vilka programmeringskunskaper läraren besitter. ”Ingen programmering för 

programmeringens skull. Och det där är väldigt svårt och det ställer väldigt höga krav på 

läraren vad man behöver kunna för att kunna undervisa på den nivån” (åk 7-9). Vidare 

uttrycker hon att risken om läraren inte har tillräckliga programmeringskunskaper är att fokus 

hamnar på själva verktyget snarare än på tankeprocessen, det datalogiska tänkandet, som är 

grunden för programmeringen. 

Att tydliggöra det datalogiska tänkandet nämns av två respondenter när de talar om lärarens 

roll i transaktionen mellan olika typer av programmeringsmiljöer. De menar att det krävs 

ganska mycket av läraren för att eleverna ska förstå kopplingen mellan den visuella 

programmeringen när de exempelvis gör spel i Scratch och det de sedan kommer att göra i de 

textbaserade språken. Om läraren misslyckas med att tydliggöra vad eleverna faktiskt gör 

menar respondenterna att risken är att eleverna blir väldigt duktiga på det specifika 

programmeringsverktyget, men att de sedan inte kan ta med sig de kunskaperna när de möter 

andra programspråk. En lärare formulerar det så här: 

Men huvudsaken här i är ju lärarens roll. Att sedan från de här stegvisa instruktionerna och kompisen 

som ska hänga upp stövlarna i torkskåpet eller baka sockerkaka eller göra smörgås med jordnötssmör 

eller vad man nu brukar ha, till den här pil och stoppskylts-app varianten vidare till visualiseringen med 

lite ord, som Scratch, och sen så småningom till textspråket. Den transformeringen måste läraren vara 

med och dra eleverna igenom. För annars tror jag att risken är jättestor att eleverna bara blir jätte, 

jätteduktiga på Scratch men inte alls fattar att det har att göra med det vi gjorde tidigare och det vi 

kommer att göra senare (åk 7-9). 

En annan respondent påpekar upprepade gånger under intervjun att lärarens kunskaper är 

viktiga för att undervisningen ska bli framgångsrik. Hon anser att lärarens kunskap måste vara 

betydligt högre än den nivån som ska undervisas för att undervisningen ska bli tidseffektiv. 

Om det blir ett fel i elevernas program måste läraren snabbt kunna identifiera vad som är fel 

och hur man ska åtgärda det. Annars, menar hon, sitter det till slut flera elever med fel som 

läraren inte snabbt kan lösa vilket kan vara otroligt stressande.  

Två av de deltagande lärarna ansåg att även om läraren inte har någon erfarenhet av 

programmering så får man inte låta det bli ett hinder. Istället menar de kan man ge eleverna 

lite friare tyglar och låta undervisningen växa fram tillsammans med eleverna. En respondent 

som inte hade någon erfarenhet av programmering innan hon började använda det i 

undervisningen uttryckte att hon förra våren när hon började sätta sig in i programmering 

kände sig skräckslagen. Hon berättade att hon inte förstod hur hon skulle klara av att 

undervisa det men fortsatte sedan: ”Men jag känner att, det behöver man inte vara som lärare. 

För jag tror [om] man släpper på lite tyglar och låter barnen styra lite grann så, så tror jag att 

det går ganska bra!” (åk 4-6). 
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En annan lärare menar även han att man inte behöver vara expert för att klara av att köra 

igång och att man, åtminstone i början, kan bygga sina kunskaper tillsammans med eleverna. 

Han påpekar också att det finns hjälp att få och att man som lärare måste ta den hjälpen.  

Men alla lärare som jobbar på fältet nu, de är ju väldigt få som har programmering eller som håller på 

med programmering såvida de inte har det av eget intresse. Framför allt i de lägre åldrarna i låg och 

mellanstadiet där många inte är utbildade matematiklärare över huvud taget utan de är ämnes lärare, 

eller svenska-SO eller något liknande. Men det finns fantastisk hjälp att få och det tror jag att man måste 

utnyttja. Skolverket lägger ut massor med god hjälp och har fantastiskt bra kurser och sådant där. Så det 

tror jag är viktigt att man tar till sig. Att man tar den hjälp man får och inte gör det till en… Att man tar 

det som en utmaning men inte låter det bli ett hinder eller ett problem utan man går vidare bara (åk 6-9). 

Tillgång till digitala resurser 

En annan faktor som uppges kunna påverka hur väl implementeringen lyckas är i vilken grad 

det finns tillgång till digitala resurser såsom datorer och surfplattor. En lärare menar att 

bristen på datorer gör det svårare att använda programmering som ett matematiskt verktyg. 

Detta för att möjligheten att använda programmeringen spontant när man kommer till en 

uppgift eller ett avsnitt som är lämpligt går förlorad. 

Nu har ju inte vi en till en datorer heller och det ställer ju också till det lite grann. Man kan inte bara 

tänka sig ja men nu på det här passet så kan vi köra, nu kom det upp en lämplig uppgift här som vi kan 

göra lite programmering kring. Då måste man liksom boka datorer och man måste se till att det finns. 

Och det tar sådan otroligt lång tid innan alla har loggat in så har man bara en 40 minuters lektion då är 

det ju nästan som så att när den sista har lyckats logga in och har lyckats kommit igång då är det dags 

att plocka ihop (åk 4-6). 

Därför anser han att det är jätteviktigt att digitaliseringen i stort slår igenom och att det satsas 

på att alla elever ska få en till en datorer eller surfplattor för att programmeringen ska kunna 

användas effektivt. 

En annan respondent lägger istället tonvikten motsatt och upprepar flertalet gånger under 

intervjun att digitala hjälpmedel inte är avgörande för om man ska lyckas. Hon menar att det 

går att göra otroligt mycket som hör till programmering utan datorer och att analoga övningar 

är mycket lämpliga för att lära barnen grunderna i det datalogiska tänkandet. 

Att arbeta ämnesövergripande 

Som tidigare nämnts har framkommit att flera lärare ser utmaningar med att programmering 

läggs till som centralt innehåll i matematiken utan att mer tid tillförs i timplanen. Som en 

lösning på detta nämndes tidigare att flera av lärarna ansåg att programmeringen i 

matematikämnet måste användas som ett pedagogiskt verktyg för att arbeta med övrigt 

centralt innehåll. En annan lösning på problemet presenteras av flertalet lärare som uppger att 

de för att utnyttja tiden bäst också väljer att arbeta ämnesövergripande. Mest frekvent uppges 

att man arbetar ämnesövergripande mellan matematik och teknik men även kopplingar till 

andra ämnen så som fysik, idrott, svenska och samhällskunskap nämns.  

En lärare berättar att han tror att ett ämnesövergripande arbetssätt kommer vara nästintill ett 

krav för att kunna implementera programmeringen framgångsrikt. 

Sen i och med att man är NO och tekniklärare så ser jag att framförallt inom teknik och fysikbiten då 

och framför allt i teknik då också läggs in så kommer man kunna göra arbeten där man kanske lägger 

ihop både matematik och teknik och får tidsvinster där. […] Att man gör en ämnesövergripande sak fast 

i sin egen undervisning med sina egna elever. Och det tror jag kommer bli en fördel och nästan ett 

måste om man ska klara av det fullt ut för att få ut den tid man behöver för att få dem att, det ska ge 

något resultat så att säga (åk 6-9). 
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I svenska uppger en annan lärare att de arbetat mycket med algoritmer genom att skriva sagor 

och klippa itu dem. Sedan får eleverna skriva algoritmer för hur problemet ska lösas så att 

sagan blir korrekt. Även till idrott nämner hon att de kopplat arbetet med algoritmer genom att 

barnen fått skapa instruktioner till olika danser och rörelser. 

En respondent uppger att: ”vi [läraren och eleverna] tittar på och försöker knyta ihop fysiken 

och matematiken för oftast när vi jobbar med sensorer så tar ju det in ett värde i roboten” (åk 

1-9). Som exempel nämner han om en robot ska följa en svart linje arbetar man med 

reflekterat ljusvärde i olika färger vilket kan kopplas till fysiken i framför allt de högre 

årskurserna.  

Samma respondent menar också att det är intressant och viktigt att se på programmeringen 

från ett större perspektiv än att bara tillämpa den praktiskt. ”Jag håller exempelvis på och 

jobbar med programmering utifrån så att säga ett samhällsvetenskapligt perspektiv. För det 

tycker jag är någonting som man ofta glömmer bort, att programmering är ju också kopplad 

till de humanistiska funktionerna” (åk 1-9). 

3.1.4 Viktigt vid val av programspråk 

Vilka programmeringsverktyg, programmeringsmiljöer och programspråk lärarna använder 

sig av varierar mellan lärarna och mellan årskurserna. Vissa lärare har dock uttryckt hur de 

tänkt kring valet och vilka aspekter de anser är viktiga när man väljer programspråk.  

En respondent poängterar att det är viktigt att välja ett programspråk som fungerar med 

hårdvaran som finns på den skola man arbetar på. Han ser också stora fördelar med att 

använda t.ex. JavaScript vilket går att köra direkt i webbläsaren. 

Och där kan jag tänka mig att om man vill programmera med sin klass, och då är det bra att man kan 

köra sin kod i en webbläsare för att om man är tvungen att ladda ner en massa program och saker då är 

man beroende på att… Om den här skolan, om man kör Ipads på den här skolan eller om man kör 

Chromebooks eller om man kör PC eller om man kör Mac eller vad man kör. Beroende på vilken skola 

man jobbar på så blir man väldigt beroende av att om man nu laddar ner en programmeringsmiljö, att 

det är rätt hårdvara som man har på den skolan (åk 1-9). 

Vidare menar han också att när man väljer programspråk, främst textbaserade sådana, kan det 

vara värt att välja ett språk med inte allt för komplicerad syntax. Detta för att ”vissa 

programmeringsspråk har väldigt mycket sådana här grejer som man måste liksom bädda in 

själva programmeringsspråket i. Vilket gör att det blir så många extra fel som kan hända” (åk 

1-9). 

Slutligen menar samma respondent också att om man fokuserar på det datalogiska tänkandet 

och på själva problemlösningsförmågan så får valet av programspråk mindre betydelse. ”För 

har man fattat ändå processen ända fram, men då kan du välja vilket programmeringsspråk 

som helst här [i slutet]” (åk 1-9).  

En annan respondent menar att det är lämpligt att ha en helhetssyn och att välja ett fåtal 

verktyg som kan användas över flera årskurser. Det menar han är viktigt dels för att lärarna 

ska kunna bygga upp en tillräcklig kompetens men också för att eleverna ska känna igen sig i 

miljöerna. Slutligen tillägger han också att: ”det är så få timmar man har tillgängligt för det 

här att vi måste tänka liksom långsiktigt” (åk 7-9). 
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3.1.5 Pedagogiska strategier och stödstrukturer 

I respondenternas svar har framkommit åtta pedagogiska strategier eller stödstrukturer vilka 

lärarna anser är framgångsrika att använda för att hjälpa eleverna i arbetet med 

programmering. 

Väldefinierade, lärarstyrda uppgifter 

Ett flertal lärare nämner att det är viktigt att ge eleverna väldefinierade uppgifter för att 

undervisningen ska bli framgångsrik. Att inte lämna eleverna ensamma och att läraren styr 

lektionen framhålls som mycket viktigt av en respondent. 

En annan lärare berättar att han har skrivit en bok där han formulerat matematiska problem 

som är lämpliga att lösa med programmering. Boken har utformats som en elevhandbok och 

han menar att eleverna utifrån den ska kunna arbeta självständigt. Att uppgifterna är 

väldefinierade och att eleverna kan arbeta självständigt i hög grad anser han är viktigt för att 

lärarens tid ska räcka till alla elever. 

Eftersom jag undervisar ensam lärare i helklass då så måste det finnas ett material där de kan bli relativt 

självgående. För det har ju också vart en erfarenhet det att, särskilt i början behöver de mycket hjälp. 

Och man räcker liksom inte till om det inte skulle finnas sätt som de kunde, vad heter det, hitta 

informationen själva. Man kan inte bara ge dem ett matematikproblem och säga lös det här med hjälp av 

en dator. Utan det måste finnas stegvisa… En väg för dem som finns liksom tillgänglig (åk 7-9). 

Han påpekar också att trots att eleverna har tillgång till boken och kan arbeta självständigt är 

det viktigt att läraren ändå finns tillgänglig för att förklara uppgifterna. ”Egentligen så kan de 

jobba själva då, men jag har också genomgångar inför varje nytt område där jag ibland får 

förklara matematiken, ibland får jag ge dem verktygen, alltså, speciella programmeringsknep 

eller kommandon eller funktioner för matematiken” (åk 7-9). 

En av respondenterna berättar att han, efter att eleverna lärt sig grunderna, låtit dem 

programmera fritt i Scratch och att eleverna då främst valt att bygga spel. Detta menar han har 

saknat kopplingar till matematiken utöver det logiska tänkande som krävs för 

programmeringen. Skall man lyckas med att koppla programmeringen till matematiken krävs 

det enligt honom att uppgiften är tydligare definierad. ”När man mer ska koppla det mot 

matten då och jobba så, då blir det ju att man får försöka ha färdiga kanske uppgifter eller att 

de får tänka ut själva då problem som de tycker att de kan lösa med hjälp av 

dataprogrammering” (åk 3-6). Vidare menar han dock att det kan finnas en poäng med att låta 

eleverna bekanta sig med programmeringen för att sedan i nästa steg koppla det tydligare mot 

matematiken. 

Men till att börja med nu så känner jag ju att alla elever måste få känna sig för liksom och prova på det 

här med programmering på en ganska enkel nivå så man inte kastar sig in i och ger dem en uppgift som 

är för svår så att man skrämmer bort dem, […] att de tycker att det är för svårt (åk 3-6). 

Börja i det bekanta 

Att inte ge eleverna för svåra uppgifter i början nämns som en nyckelfaktor av ytterligare en 

respondent. ”När man tar de första exemplen så måste man tänka på att matematik tycker folk 

är svårt, och om jag då tar något som är jättesvårt inom matematiken och börjar med 

programmering, då blir det två saker som är svåra. Och då blir det jättesvårt” (åk 1-9). Han 

menar dock inte att detta betyder att man ska prioritera bort kopplingen till matematiken. 

Snarare ska man anpassa innehållet genom att välja matematiska exempel som eleverna redan 

är bekanta med och sedan successivt öka svårighetsgraden dels på matematiken, och dels på 

programmeringen. 
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Små, avgränsade uppgifter 

Samma respondent uppger också att en av de viktigaste sakerna att tänka på när man som 

lärare konstruerar programmeringsuppgifter är att tänka på tidsaspekten.  

Jag tror inte så mycket på att göra jättestora projekt, inte såhär i början i alla fall, om man inte har en 

väldigt tydlig koppling till matematiken. För jag tror att problemet är om du gör väldigt stora projekt. 

Om du säger, ja men vi ska göra ett spel, till exempel. Så är det så att det är många elever som vill göra 

spel. Men det tar väldigt lång tid att få ett vettigt spel, och då går det åt massor med tid för… från 

matematiken (åk 1-9). 

Vidare förklarar han att de matematiska exempel som väljs ska vara väl avgränsade och att 

uppgiften ska kunna lösas under högst en lektionstimme. Risken är annars, menar han, att det 

går för mycket tid till sådant som inte hör till matematiken, tid som läraren och eleverna 

behöver för att eleverna ska klara målen. 

Samarbete 

Den mest frekvent nämnda stödstrukturen är samarbete genom att eleverna får arbeta i par 

eller grupp. Det framkommer ett antal anledningar till att lärarna låter eleverna arbeta 

tillsammans. Främst handlar det dels om fördelar för elevernas lärande och dels om bristande 

resurser. En lärare uttrycker det så här: 

Alltså det är något som jag alltid understryker, det är att vi jobbar tillsammans. Eleverna får alltid jobba 

i grupp, det är extremt sällan om någon, där det finns en möjlighet eller resurs att jobba enskilt på det 

sättet. Och är det så att vi till exempel använder någon app för att förstå grundläggande programmering 

eller något sådant där så är det ju ändå så att jag vill att man jobbar tillsammans, det är så man kommer 

längre. Det är så vi lär oss, tillsammans (åk 1-9). 

Han fortsätter sedan med att förklara att om eleverna får ta del av andras lösningar minskar 

också risken för att de ger upp direkt om de stöter på motgångar. 

Men jag brukar också alltid uppmuntra till en sund inställning till industrispionage bland eleverna, så att 

det inte ska vara mitt, det är bara jag som får se, utan man ska gärna få dela med sig också. Man får 

faktiskt titta runt lite i klassrummet. Också för att inte vid första minsta motgång så ska man sätta sig 

helt hjälplös. Utan det är programmering och problemlösning så, ja, men hur löser vi problemet?  

(åk 1-9). 

En lärare som arbetar på en skola där eleverna har en till en datorer menar att risken när 

eleverna har varsin dator är att de blir satta mycket i ensamarbete. Detta ser hon dock ingen 

mening med och menar att fördelarna med att eleverna får arbeta i par är att de får träna på 

kommunikationsförmågan och att de blir tvungna att formulera problemen för att kunna lösa 

dem tillsammans. 

Samma lärare menar också att det finns en poäng med att fundera på hur man delar in paren 

när eleverna ska arbeta tillsammans. Dels menar hon att det kan finnas en matematisk poäng 

att dela in eleverna i grupper efter kunskapsnivå och skapa så homogena par som möjligt då 

det är många som utvecklas av det. Men hon menar också att det ibland kan vara bra att dela 

in paren enligt andra kriterier. Hennes erfarenhet är att de elever som har god datorvana sällan 

är samma elever som är duktiga på matematik och att det därför kan vara bra att para ihop 

dem. 

När man jobbar med datorer så här intensivt, där liksom själva datorn är ett problem som måste lösas, 

där det inte bara handlar om att skriva. Då kan det finnas en poäng med att man sätter en datorvan och 

en som är bättre på matte ihop. […] Det har funkat väldigt, väldigt bra att sätta en som är bättre på 

matematisk problemlösning tillsammans med en som är bättre på datalogisk problemlösning. Också blir 

det en bra kombination just när man jobbar matte på datorn (åk 7-9). 
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Två lärare nämner också att en typ av samarbete som de använt framgångsrikt är att låta 

eleverna gå ut i andra klasser och undervisa elev till elev. Så här beskriver en lärare arbetet: 

Dom gjorde en undervisningssekvens för lågstadieelever. För det var vad våra högstadieelever tyckte 

att: ja men det här behöver man kunna då vad det gäller programmering då bland de yngre eleverna. 

Också provade de det här på dom yngre så de var… De fick vara lärare helt enkelt (åk 7-9). 

Hon menar att resultatet av arbetssättet var ett bra kvitto på att elevernas uppfattning om vad 

som var viktiga grundläggande kunskaper inom programmering också stämde väl överens 

med hennes egen uppfattning. 

Analog programmering 

Fyra respondenter talar om analog programmering och menar att det är ett bra sätt att lära 

eleverna det grundläggande datalogiska tänkandet. En av dem menar att eleverna genom 

analoga övningar får en god förståelse för algoritmer och kravet på att dessa måste vara 

exakta. Detta eftersom eleverna tydligt ser att om inte instruktionerna är tillräckligt exakta 

kommer inte heller kamraten som ska utföra handlingen att göra vad som avsetts. 

Grafiska och visuella verktyg 

Användandet av grafiska och visuella verktyg nämns av fyra respondenter som ett 

framgångsrikt hjälpmedel. En lärare menar att den visuella responsen inte bara är en fördel 

utan också en nyckelfaktor för att lyckas med programmeringen. ”Då har man en egen liten 

robot som får göra övningar också får man sitta och prova sig fram så att den gör någonting 

riktigt. Och alltså, det jag tror är en nyckelfaktor om man ska lyckas, alltså att eleverna får 

göra något som blir på riktigt, så att det händer något” (åk 3-6). Vidare förklarar han att det 

inte alltid behöver vara en robot som utför en fysisk rörelse utan att det lika gärna kan handla 

om lampor som blinkar eller liknande. 

En annan lärare belyser att de visuella verktygen också ger en mycket tydligare respons på om 

eleverna har gjort rätt eller fel. Hon arbetar uteslutande med det textbaserade programspråket 

Python och berättar att hon gärna använder det grafiska hjälpmedlet, turteln, för att eleverna 

ska få direkt visuell återkoppling. ”När jag programmerar i Python vill jag använda turteln. 

Jag, alltså jag vill att grafiken ska bli synlig. Istället för att bara se utfallet i kodrader […] Det 

får gärna vara någonting som händer som ger en omedelbar återkoppling då på om man har 

gjort rätt” (åk 7-9). 

Lösa problem med pseudokod 

I två intervjuer nämns arbetet med att skriva pseudokod som ett effektivt sätt att stötta 

eleverna. En av respondenterna förklarar fördelarna tydligt och menar att det är viktigt att 

eleverna innan de påbörjar själva kodandet har en klar bild av problemet och att de sedan 

skriver ner en tydlig instruktion för hur problemet ska lösas. Genom att först skriva 

algoritmen för problemet på vanlig svenska blir det lättare för eleven att sedan föra över den 

till det programmeringsspråk som används. 

För det som är problemet väldigt ofta tror jag är att elever dom vill börja programmera på en gång, de 

vill bara sätta sig ner och hacka som en galning, men då får man säga nej, lugn och fin, vi måste först 

veta vad vi ska göra och vi måste skriva det här på liksom svenska, eller på, ja, instruktionsnivå, och sen 

göra det. För gör man det på den, i den ordningen, då blir det sen inte lika jobbigt att föra över det till 

Scratch eller Python eller vad det nu är för någonting man ska göra (åk 1-9). 



 
18 

Han menar också att det fyller en funktion rent matematiskt då samma metod eller struktur är 

önskvärd vid egentligen all matematisk problemlösning. 

Egentligen är det ju så man som mattelärare vill att dom ska göra i matematiken också. Att förstå 

problemet och liksom spalta upp vad de ska göra för att lösa det, och sen liksom sätta igång och lösa 

det. Så […] får dom den strukturen så då kommer de ha nytta av det i matten också (åk 1-9). 

Utgå från befintlig kod 

En lärare uppger att ett annat sätt att stötta eleverna är att låta dem bearbeta ett befintligt 

program. Där finns det då möjlighet att gå in och fokusera på matematiska aspekter men 

också på hur man kan ändra programmet så det t.ex. blir effektivare. 

Och där kan det nog handla om mycket kanske inte om att skriva hela program själv utan att vara inne 

och förändra så att om vi vill att den här ska rita upp en femhörning istället för en fyrhörning, vad är det 

vi ändrar i koden då? […] Eller kan vi göra det här på ett effektivare sätt genom att använda en loop 

eller… Och hur skulle man skriva den? Att man inte skriver från början till slut alltid, utan att man gå in 

och tittar på matematiken på något sätt. Eller vad är det den räknar ut här? Också får man prova sig fram 

(åk 7-9). 

3.2 Forskningsfråga 2 

Vilka kopplingar ser lärarna mellan arbetet med programmering och det centrala innehållet 

samt kunskapskraven i kursplanen för matematik? 

3.2.1 Centralt innehåll 

Vilka kopplingar lärarna ser till det centrala innehållet i matematik varierar men algebra, 

geometri och sannolikhet är de områden som flest lärare nämner. Två respondenter uppger att 

de kan se kopplingar till alla områden som nämns i kursplanen. En av dem menar att det var 

en ögonöppnare när han väl satte sig ner för att leta efter problem som lämpar sig att lösa med 

programmering. Han slogs av ”att det går att få in det utan att det ska bli krystat inom alla 

områden, inte bara det här typiska man tänker” (åk 7-9).  

Många av de övningar som beskrivs täcker också in flera områden samtidigt. Eftersom 

algoritmer är grundläggande inom programmering går det att se kopplingar till algebra inom 

de flesta områden. 

Taluppfattning och tals användning 

Tre respondenter nämner att programmering går att koppla till avsnittet taluppfattning och tals 

användning. En lärare talar om att det i lågstadiet är lämpligt att arbeta med området genom 

analog programmering där eleverna får sortera tal genom att använda algoritmer.  

Och då kan man ju t.ex. använda sig av sådana här sorteringsalgoritmer som datorer gör, bubble sort 

t.ex., men man gör det genom att man står också har man en siffra på bröstet och sen så går två av dom 

här fram också jämför man. Nej men Kalle har ju en högre siffra än Lina, ja men då ska dom byta plats 

också går dom tillbaka till ledet. […] Det är ju ganska avancerad matte och programmering men helt 

utan datorer. Som bara för att bryta ned och förklara liksom hur saker och ting fungerar (åk 1-3). 

En högstadielärare har använt programmering för att arbeta med tals egenskaper 

framgångsrikt och menar att fördelen mot att göra det med papper och penna är att det går att 

hantera stora mängder tal. 
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En annan lärare nämner flera gånger att han arbetar mycket med rimlighet och uppskattning 

när han arbetar med programmering och robotik. Som ett konkret exempel på hur arbetet kan 

se ut nämner han att han arbetat med följande frågeställning: 

Om vi programmerar en motor att snurra 100 rotationer, hur långt kan roboten förflytta sig då. Om vi 

vill att den ska förflytta sig 50 cm, är 100 rotationer lagom? Men då när roboten forsar på i typ, ja men 

30 meter istället, ja men är vi inne i rimlighets läge här nu? (åk 1-6). 

Sedan får eleverna resonera sig fram till om motorn ska göra fler eller färre rotationer och i så 

fall hur många rotationer? 

Algebra 

Sju av nio lärare säger uttryckligen att de använder programmering för att arbeta med algebra. 

Alla informanter har dock i sina svar kring hur de använder programmering nämnt övningar 

där eleverna får arbeta med algoritmer, ofta i kombination med andra matematiska områden. 

Av dessa nämner tre stycken arbetet med variabler. En respondent uttrycker sig så här: 

Sen när man kommer in på det här med ekvationer och det här med algebra, det här med bokstäver, så 

finns det en ganska naturlig koppling också där. […] Det kraftfulla med bokstäver i matematik är att 

man kan låta ett x till exempel vara vilket värde som helst, och det är ju samma sak egentligen när man 

har programmering att när man ber användaren mata in någonting i ett program. Vill säga, att man ber 

användaren att mata in sin ålder, då vet man ju inte vad åldern är i förväg och då måste ju liksom det 

som man använder vara en variabel (åk 4-9). 

Vidare poängterar han att många elever uppfattar variabler i matematiken som väldigt 

komplicerat och att man därför inte bör koppla programmeringen till ekvationslösning och 

variabler förrän de är bekväma med det. 

En annan lärare uttrycker att symbolhantering och variabler är centralt i arbetet med 

programmering och att man genom att använda programmering därför kan stödja elevernas 

förståelse för varför variabler är användbara även inom matematiken. 

Geometri 

Geometri är även det ett område som många lärare ser naturliga kopplingar till och som de 

anser är lämpligt att arbeta med genom programmering.  

En typ av övning som beskrivs av flera lärare som passande att använda, främst i 

mellanstadiet, är att arbeta analogt med algoritmer och stegvisa instruktioner för att beskriva 

geometriska objekt. En lärare nämner också att det i sådana övningar är lämpligt att använda 

koordinatsystem för att underlätta för eleverna. 

Beskriv för en dator, eller roboten, eller Kalle i bänken bredvid hur han ska rita en kvadrat utan att ha 

liksom visat med händerna. Då blir det ju en stegvis instruktion som har med matematik att göra, Som 

också har att göra med att du kan matematikens begrepp, med vinklar och sidor och så kanske till och 

med ett koordinatsystem i bakgrunden som gör det hela mycket lättare. Då kommer vi på det här som 

behövs liksom för det datalogiska tänkandet och för programmeringen så småningom fast än du gör det 

på papper och penna med din kompis eller med någon låtsasfigur (åk 4-6). 

Det framgår också att två av respondenterna ser kopplingar till beräkning och uppskattning av 

t.ex. omkrets och area av geometriska figurer. En nämner att skriva program som exempelvis 

beräknar arean hos enkla geometriska figurer som en lämplig övning för högstadieelever som 

är relativt nya inom programmering då matematiken är på en nivå som de flesta behärskar vid 

den åldern. En lärare nämner att de använt övningar från code.org och att många av dessa 

bygger på geometri och att man t.ex. får uppskatta omkrets och area på olika figurer. 
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Flera lärare nämner också att geometri är tacksamt att arbeta med därför att det är visuellt. En 

respondent uttrycker det så här: ”Det som är bra med geometri är ju också att man får upp 

någonting på skärmen. Man får en rektangel eller en cirkel eller någonting. Så 

geometriavsnittet tycker jag är en tacksam avdelning inom matematiken att jobba med 

programmering eftersom det är visuellt” (åk 4-9). 

Slutligen nämner en lärare också att programmering är lämpligt att använda för att skapa 

bilder och geometriska mönster. 

Sannolikhet och statistik 

Strax över hälften av respondenterna nämner sannolikhet och statistik som ett område där det 

är tacksamt att arbeta med programmering. Gemensamt för alla som nämner detta är att de ser 

möjligheter att använda datorns styrkor att upprepa något snabbt och många gånger vilket gör 

det möjligt att hantera stora mängder data under rimlig tid.  

De flesta talar om att programmera slumptalsgeneratorer för att undersöka sannolikhet istället 

för att fysiskt slå en tärning x antal gånger. En lärare säger att det går att använda för: ”Att 

kolla liksom att stämmer det här? Om man vill göra väldigt många olika försök så är ju 

programmering kanske ett lämpligt sätt att göra de här många försöken utan att behöva 

genomföra det själv så att säga” (åk 3-6). 

En lärare talar också om att en möjlig uppgift skulle kunna vara att skapa ett program som 

räknar ut exempelvis medelvärdet för data som eleverna samlat in genom olika 

undersökningar.  

Man brukar ju kasta tärning och man brukar samla ihop statistik på allt möjligt, eleverna får göra 

någonting, samla ihop statistik. Och hur många syskon man har eller vad som helst. Då kan det vara bra 

att använda att skriva ett program som räknar ut någonting. Som till exempel räknar ut, ja, nu ska vi 

räkna ut medelvärdet på hur många syskon man har i klassen eller någonting (åk 4-9). 

Samband och förändring 

Två lärare som använder Scratch i undervisningen menar att det blir en mycket tydlig 

koppling till samband och förändring genom att eleverna får använda koordinatsystem när de 

programmerar i Scratch. Den av lärarna som arbetar i mellanstadiet menar att användandet av 

programmering har vart ett bra sätt att introducera koordinatsystem för att den funktionen är 

mycket användbar i Scratch. Hon menar vidare att eleverna därför fått en väldigt bra 

förståelse för hur man faktiskt kan använda koordinatsystem vilket gör att de upplever 

kunskapen mer meningsfull. Den andra respondenten arbetar i högstadiet och menar att 

programmeringen har varit en bra repetition och fördjupning av hur koordinatsystem fungerar. 

”Om man jobbar med scratch så ligger det ett koordinatsystem bakom. Det finns också 

pusselbitar där som innehåller gå till x och y. […] Så det har varit repetition och fördjupning i 

koordinatsystem.”  

Problemlösning 

På frågan om vilka områden inom matematiken lärarna kopplar till programmering är det två 

lärare som svarar problemlösning. En lärare formulerar sig så här: ”Sen så blir det ju 

jättemycket strategier för matematisk problemlösning då i vardagen. Och det blir ju mycket en 

frågeställning: Hur löser vi det här problemet som ställs upp framför oss? På alla sätt och vis, 

en hel del problemlösning är det ju när jag jobbar i matten” (åk 1-9). 

Flera lärare antyder dock i svaret att de anser att programmering är en form av 

problemlösning även om de inte nämner det uttryckligen i svaret på just den intervjufrågan. 

Exempelvis beskriver en lärare när hon talar om fördelarna med att eleverna arbetar i par ”att 
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man formulerar vad också löser man problem tillsammans” (åk 7-9). En annan respondent 

talar om programmering som ett sätt för eleverna att lösa matematiska problem. 

3.2.2 Kunskapskrav och förmågor 

Gällande kopplingar till kunskapskraven och de förmågor de avser att testa svarar en lärare 

som har använt programmering i undervisningen under ungefär ett år att just bedömningen är 

ett utvecklingsområde. Hon uppger att hon ännu inte använt programmeringen för att bedöma 

kunskapskraven i kursplanen. En annan respondent som har längre erfarenhet berättar även 

hon att hon inte använt programmeringen speciellt mycket till att bedöma förmågorna. ”Vi 

gör ju faktiskt ganska mycket på mattelektionerna som faktiskt bara är till för att lära sig, utan 

att bedömas” (åk 7-9). Hon menar dock att det finns ganska tydliga kopplingar till flera av 

förmågorna och att hon ser möjligheter att bedöma dem med hjälp av programmering. Två 

lärare uppger att de kan se kopplingar till alla förmågorna som bedöms genom 

kunskapskraven i kursplanen för matematik.  

Flera av respondenterna betonar att det är själva processen fram till kodandet som är det som 

bör bedömas och att det är där förmågorna bäst tydliggörs. En lärare menar dock att fördelen 

med programmering är att eleverna får visa att de behärskar de förmågor och det innehåll som 

ska bedömas. Hon menar att ett fungerande program är ett kvitto på att eleverna förstått och 

att om programmet fungerar som det ska så har eleven behärskat det den måste kunna för att 

skriva programmet. 

Problemlösningsförmåga 

Just problemlösningsförmågan är den av förmågorna som flest lärare nämnt i svaret på frågan 

om kopplingar till kursplanen. Fem av de åtta lärare som svarat på frågan anser att 

problemlösningsförmågan är lämplig att bedöma i arbetet med programmering. En förklarar 

att det för honom är en självklar koppling då han ser i stort sätt all programmering som en 

form av problemlösning. 

En respondent menar att problemlösningsförmågan också är den som lärare främst bör 

fokusera på när eleverna arbetar med programmering. Han säger att ”när jag bedömer som 

mattelärare så ska jag titta på problemlösningsförmågan och koppla inte själva kodandet, utan 

processen fram till kodandet”. (åk 7-9). Detta menar han är för att det eleverna gör under den 

processen är egentligen att använda sim problemlösningsförmåga. Han fortsätter sedan: ”och 

det jag känner [är] just att om man är duktig på det här att strukturera upp det innan man 

programmerar så är det egentligen det som jag som mattelärare kan bedöma mest” (åk 7-9). 

Kommunikationsförmåga 

Kommunikationsförmågan anser fyra lärare att de kan koppla till programmering. Flera av 

dem menar att eftersom eleverna jobbar tillsammans blir det mycket kommunikation och att 

det därför går att se på hur eleverna samtalar kring matematiken under lektionen. En lärare 

berättar att då de haft programmeringsuppgifter på prov så har det vart 

problemlösningsförmågan och kommunikationsförmågan som bedömts. Han uttrycker också 

att han ser möjligheter att använda programkod eller pseudokod som ett sätt att kommunicera 

matematik. 

Algoritmer eller programkod som ett sätt att kommunicera matematik det tycker jag ska bli intressant att 

utforska mera. […] Det skulle ju vara roligt att komma till det läget att när man beskriver liksom 

algoritmer enligt den här gamla modellen, mattemodellen, att man faktiskt använder programkod eller 

pseudokod för att beskriva den (åk 7-9). 

Han menar dock att det fortfarande är ett område under utveckling och att han ännu bara 

kommit dit med enstaka elever.  
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Matematiska begrepp 

Tre respondenter nämner att kunskaper om matematiska begrepp är något som går att bedöma 

i arbetet med programmering. En lärare nämner att det blir naturligt att bedöma hur väl 

eleverna behärskar matematiska begrepp i samband med bedömning av 

kommunikationsförmågan. Som exempel nämner hon ”om vi tänker oss en sådan här analog 

programmering […] där det gäller att använda rätt begrepp för att då få en kompis att rita 

exakt rätt sak, då har vi kanske både begreppsförmåga och kommunikationsförmåga i det” (åk 

4-9). 

Resonemangsförmåga 

Resonemangsförmågan nämns av två lärare som en central del när man arbetar med 

programmering och därför också lämplig att bedöma i det arbetet. En lärare som tidigare 

arbetat som matematikutvecklare i kommunen där han är anställd berättar att hans erfarenhet 

är att många lärare ser resonemangsförmågan som den svåraste att bedöma. Där menar han att 

programmeringen kan bli ett nytt användbart verktyg. 

Ja i stort sätt all programmering ser jag dels som problemlösning, men också som resonemang. Alltså, 

jag ser att resonemangsförmågan utav de här fem förmågorna som man ska bedöma då, är en av de lite 

trixigare när man ska titta på i provsituationer och såhär när man bedömer. Metod är alltid lätt, och 

begrepp hyfsat, problem är det ju alltid så vida det är något nytt man ställs inför. Och kommunikation, 

ja det är ju hur pass enkelt de framför det här, eller visar hur de tänker. Men just resonemangen, av 

erfarenhet då, så är det just den som är lite trixigare. Och jag tror att genom programmering så får man 

ju ett annat verktyg till bedömning av just resonemangsförmågan. För all programmering bygger på 

logiskt tänkande, alltså ett typ av resonemang hela tiden. Om det här händer så blir det så, osv. Det är 

hela tiden ett resonemangstänkande (åk 6-9). 

Vidare menar han att det inte spelar någon roll om eleverna arbetar med analog 

programmering, blockprogrammering eller i textbaserade miljöer. Han anser att 

resonemangsförmågan går att bedöma oavsett genom att eleverna får tydliggöra exempelvis 

vilket resultat de förväntar sig när de ger en viss instruktion. 

Den andra respondenten som talar om resonemangsförmågan menar också att den går att 

bedöma i nästan allt arbete med programmering. ”Resonera kring, det kan du ju göra kring 

vad du än håller på med så att säga när du har programmering. För det är ju verkligen att du 

ska kunna föra ett resonemang ja men varf… Hur löser den här programmeringen det här 

problemet då som vi då nu har ställt upp” (åk 4-9). 

Matematiska metoder 

Att det går att bedöma hur elever väljer och använder olika matematiska metoder när de löser 

uppgifter med programmering nämns av två lärare. En menar att man kan koppla 

programmeringen till kunskapskraven genom att eleverna ”kan jobba med matematiska 

metoder med som sagt lite anpassning till sammanhang för att göra enkla beräkningar och 

lösa enkla rutinuppgifter” (åk 1-9). Alltså att det går att bedöma hur väl de väljer och anpassar 

sina metoder till den aktuella uppgiften. 
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3.3 Forskningsfråga 3 

Vilken progression går att urskilja utifrån lärarnas uppfattning kring hur programmering bör 

implementeras i de olika årskurserna? 

3.3.1 Den faktiska progressionen 

Generellt kan sägas att lärarna i låg- och mellanstadiet främst använder blockprogrammering 

där lågstadielärarna använder övervägande symbolbaserade verktyg medan 

mellanstadielärarna använder blockprogrammering där blocken innehåller viss mängd text. I 

högstadiet används främst textbaserade programspråk men också en del blockprogrammering. 

En mellanstadielärare och en högstadielärare nämner att de brukar arbeta med analoga 

programmeringsövningar. Vilka typer av programmeringsmiljöer lärarna använder och 

fördelningen över olika årskurser presenteras i Tabell 1. 

Tabell 1: Fördelning av vilken typ av programmeringsmiljö som används i respektive årskurs. 

Typ av programmeringsmiljö  Analoga övn. Symbolbaserat Blockbaserat Textbaserat 

Årskurs 1-3  
(totalt 2 respondenter) 

 — 2 2 — 

Årskurs 4-6 
(totalt 6 respondenter) 

 1 2 6 1 

Årskurs 7-9  
(totalt 6 respondenter) 

 1 — 3 5 

 

De verktyg som nämns av lärarna som undervisar i lågstadiet är Blue-bots och Scratch junior 

vilka är symbolbaserade och Scratch, Legorobotar och code.org vilka är blockbaserade.  

I mellanstadiet nämns övervägande blockbaserade programmeringsmiljöer. Scratch och 

Micro:bit är de verktyg som flest använder sig av. Även Legorobotar och code.org nämns av 

flera. Två lärare anger att de använt sig av Blue-bots men att dessa egentligen är lite för enkla 

för mellanstadieelever även om de går att programmera via Ipads istället för direkt på enheten. 

En respondent berättar att de använder JavaScript som fördjupning för de elever som kommit 

lite längre än övriga och behöver mer utmaningar.  

Bland lärarna som undervisar i högstadiet är det mest textbaserade programmeringsspråk som 

nämns, där Python är det vanligaste. Även Java och C nämns av en respondent. Det näst 

vanligaste är dock Scratch vilket, som tidigare nämnts, är blockbaserat. Övriga verktyg som 

används i högstadiet är Legorobotar och Micro:bit.  

En av respondenterna som undervisar i högstadiet nämner att hon hittills bara använt Scratch 

med sina elever därför att de ofta inte haft någon tidigare erfarenhet av programmering och då 

har Scratch vart ett bra första steg.  I och med de nya skrivningarna i läroplanen ska hon dock 

börja införa textbaserad programmering för att progressionen ska stämma bättre när eleverna 

kommer med mer erfarenhet.  

De allra flesta av mina elevers första erfarenhet av programmering har dom fått hos mig på högstadiet. 

Så är det ju inte nu längre med läroplanen som börjar gälla från hösten så då kommer inte Scratch vara 

lika bra längre tror jag. Utan den, det kommer dom att få tidigare. 
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Vad gäller programmeringsuppgifternas karaktär ses en tydlig progression i övningarnas 

kopplingar till matematiken. I lågstadiet nämner lärarna endast kopplingar till algoritmer och 

till taluppfattning. Bland lärarna som undervisar i mellanstadiet nämns kopplingar till flera 

områden inom matematiken men några av lärarna menar att dessa kopplingar inte alltid blir så 

tydliga för eleverna. Högstadielärarna nämner överlag fler uppgifter som har betydligt 

tydligare matematiska kopplingar än de som används i mellanstadiet.  

En annan skillnad är att eleverna i högstadiet får använda programmeringen på ett annat sätt 

än mellanstadieeleverna. Ett exempel är skillnaderna på programmeringsövningar kopplade 

till geometriområdet. På mellanstadiet handlar det uteslutande om övningar där eleverna 

genom tydliga instruktioner får beskriva geometriska objekt eller programmera t.ex. sina 

kamrater till att rita dessa. Högstadieeleverna får istället skriva program som kan användas för 

att göra beräkningar av exempelvis area eller omkrets hos olika geometriska objekt. Det är 

således en progression från att kunna beskriva objektens egenskaper till att kunna använda 

objektens egenskaper för att utföra beräkningar. 

3.3.2 Hur lärarna anser att progressionen bör se ut 

Under intervjuerna har flera respondenter uttryckt hur de anser att progressionen bör se ut. 

Här menar de allra flesta att det i lågstadiet är naturligt att börja med symbolbaserad 

programmering och att eleverna får lära sig att bryta ned instruktioner för att göra dem så 

tydliga att en dator kan förstå dem. En lärare säger att:  

Det här med stegvisa instruktioner, så måste man nog börja över huvud taget, vem man än börjar med. 

Så det är ju så klart att det måste ligga på lågstadiet. Alltså bryta ned instruktioner så att de blir sådana 

att en dator skulle kunna utföra den, eller en robot eller vad man nu tar. 

En annan respondent talar också om att eleverna i lågstadiet ska få utveckla det datalogiska 

tänkandet genom algoritmer och stegvisa instruktioner under lekfulla former. 

Man startar dels med den här manuella programmeringen eller vad man ska säga. Man låter dem 

beskriva saker, man låter dem göra övningar där de programmerar sig själva kan man säga, där man ger 

instruktioner och där instruktionerna inte är tillräckligt exakt då märker man att då går det inte. Så man 

måste börja där på ett lekfullt sätt. 

När eleverna blir något äldre ser de flesta lärarna det som naturligt att introducera 

blockprogrammering som inte enbart är symbolbaserad utan där blocken innehåller en viss 

mängd text. Åsikterna kring exakt när denna transaktion ska ske skiljer sig åt. Några lärare 

nämner att eleverna bör komma dit i mellanstadiet. Två lärare menar dock att förflyttningen 

från symbolbaserade till textbaserade block kan ske så snart eleverna har lärt sig läsa. Två 

respondenter anser också att eleverna redan i mellanstadiet bör introduceras för textbaserade 

programmeringsspråk. En av dem menar att man bör göra detta så tidigt som möjligt. Detta 

för att han ser vissa brister med de visuella programmeringsmiljöerna. Han menar att det är 

lätt att eleverna missar kopplingen till matematiken och att det därför är viktigt att läraren 

fångar upp och förtydligar vad det egentligen är eleverna gör. Den andra respondenten som 

talar om textbaserad programmering i mellanstadiet menar att elevernas kunskaper i engelska 

är en faktor som styr när man kan påbörja transaktionen från blockprogrammering till 

textbaserade programmeringsmiljöer efter som många programspråk baseras på engelska. 
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I högstadiet är lärarna överens om att fokus bör ligga på textbaserade programmeringsspråk. 

En respondent som undervisar årskurs sju till nio uttrycker dock att man som lärare inte 

behöver begränsas av den tänkta progressionen. Hon menar att beroende på i vilket syfte man 

använder programmering så kan det finnas en poäng med att arbeta med olika miljöer och 

metoder i flera stadier. 

Jag tror att man kan nog låta de här sakerna löpa parallellt. Det behöver inte vara att man alltid jobbar 

med stegvisa instruktioner enbart i lågstadiet och… Jag tror att det står i princip så uttryckt i läroplanen. 

Och […] i visuella programmeringsmiljöer i mellanstadiet också olika programmeringsmiljöer i 

högstadiet. Men, utan jag tror att de där kan leva lite sida vid sida beroende på vad det är som man vill 

uppnå. 
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4 DISKUSSION 

Syftet med studien var att se närmare på hur programmering på ett framgångsrikt sätt kan 

implementeras i matematikundervisningen i grundskolan. Undersökningen har utgått ifrån tre 

frågeställningar baserade på hur lärarna anser att programmering bör användas i 

undervisningen, vilka kopplingar de ser mellan programmering och kursplanen i matematik 

samt vilken progression som går att urskilja mellan årskurserna.  

Sammanfattningsvis kan sägas att de flesta lärare anser att programmeringen antingen bör 

eller måste utgå ifrån matematiken och att uppgifterna som eleverna ställs inför därför ska ha 

ett matematiskt innehåll. På så sätt är det möjligt att använda programmering som ett 

pedagogiskt verktyg för att utveckla, förstärka eller fördjupa elevernas matematiska 

kunskaper. Vidare ser de också programmeringen som en möjlighet att skapa mening med det 

matematiska innehållet och att motivera och engagera eleverna. Respondenterna nämner ett 

antal faktorer som avgörande för att implementeringen ska bli framgångsrik. Bland annat 

nämns lärarens programmeringskunskaper och resurser i form av både digitala hjälpmedel och 

tid som en viktig aspekt. Resultaten visar också sju pedagogiska strategier eller stödstrukturer 

vilka lärarna anser är framgångsrika för att stötta eleverna i arbetet med programmering. 

Svaret på frågan kring vilka kopplingar respondenterna ser till kursplanen i matematik är att 

det framkommit kopplingar till alla områden i kursplanens centrala innehåll och till samtliga 

fem förmågor som ligger till grund för bedömning av kunskapskraven. Den faktiska 

progressionen och hur lärarna anser att progressionen bör se ut stämmer ganska väl överens 

men skiljer sig åt på vissa punkter vilket diskuteras längre fram i detta avsnitt.  

4.1 Programmeringens roll i matematikundervisningen 

Ett mycket intressant resultat är den roll respondenterna anser att programmeringen bör ha i 

matematikundervisningen. Det går att urskilja två olika synsätt bland lärarna som anser att 

programmeringsuppgifterna bör utgå ifrån ett matematiskt innehåll. Den ena är att 

programmeringen kan användas för att utveckla matematiken genom att förstärka eller 

fördjupa kunskaper. Den andra är att matematiskt innehåll kan användas för att utveckla 

programmeringskunskaperna. Ett exempel är inom geometrin. I de analoga övningarna som 

nämns som lämpliga för mellanstadiet är det fördelarna med att eleverna får använda 

matematiska begrepp och beskriva geometriska figurer som belyses. Där tolkar jag det som att 

man använder det datalogiska tänkandet och processen med algoritmer för att utveckla 

matematiska färdigheter. När lärarna sedan beskriver arbetet med geometri i de högre 

årskurserna så är fokus mer på att geometrin kan utveckla programmeringskunskaperna. Ett 

exempel är följande citat: ”Det som är bra med geometri är ju också att man får upp någonting 

på skärmen. Man får en rektangel eller en cirkel eller någonting. Så geometriavsnittet tycker 

jag är en tacksam avdelning inom matematiken att jobba med programmering eftersom det är 

visuellt”. Här tolkar jag det som att respondenten anser att eleverna får stöd i 

programmeringen av att få direkt visuell återkoppling när de arbetar med geometriska objekt. 

Alltså fyller kopplingen till matematiken dubbla funktioner genom att eleverna kan få stöd 

både i matematiken och i programmeringen. 

En annan intressant skillnad framkommer i två lärares svar när de talar om variabler. De är 

överens om att där finns en mycket tydlig koppling mellan programmeringen och 

matematiken och att många elever har svårt för variabler i matematiken. De har dock olika 

åsikter kring i vilket skede programmeringen bör kopplas till detta. En lärare menar att om 

eleverna får använda variabler i programmeringen gör det att förståelsen för varför de används 

inom matematiken kan komma fortare. Det kan tolkas som att han menar att 

programmeringen där kan användas som ett första steg in i förståelsen för variabler. Den 
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andra läraren som talar om samma koppling menar istället att eftersom eleverna anser att 

variabler i matematiken är svårt bör man inte göra den kopplingen förrän efter att de 

behärskar området. Han menar att om man kopplar programmeringen till allt för svår 

matematik minskar elevernas möjligheter att lyckas. Detta kan tolkas som att han menar att 

programmeringen istället bör används för att fördjupa förståelsen för användandet av 

variabler. Dessa två synssätt kan också ses i andra respondenters svar vilket leder fram till 

slutsatsen att programmeringen fyller två syften i undervisningen, att repetera och fördjupa 

kunskaper som eleverna redan förvärvat eller att utveckla nya matematiska kunskaper.  

4.2 Lärarens kunskaper är avgörande 

Om man ser studiens resultat i relation till den forskning som presenterats i 

litteraturgenomgången finns några tydliga kopplingar bland annat till vilken roll läraren har i 

undervisningen. Benton, et al. (2017) belyser att läraren har en avgörande roll för om eleverna 

uppfattar de matematiska aspekterna i programmeringsövningarna eller inte och att läraren 

därför är avgörande för om programmeringen ska kunna användas som ett matematiskt 

verktyg. Denna slutsats stödjs av resultaten från denna studie som visar att majoriteten av 

lärarna anser att lärarens ämnesdidaktiska kunskaper är en avgörande faktor för att 

implementeringen av programmering ska bli framgångsrik. Detta synsätt stämmer också väl 

överens med den forskning som finns kring hur lärares ämnesdidaktiska kunskaper påverkar 

elevers matematikprestationer (se exempelvis Callingham, Carmichael, & Watson, 2016; Hill, 

Rowan, & Ball, 2005). Två respondenter uttrycker i motsats till övriga att läraren kan klara 

sig på begränsade kunskaper genom att släppa på tyglarna och låta eleverna testa sig fram. En 

intressant iakttagelse är att de lärare som uttrycker att läraren inte behöver särskilt höga 

kunskaper också är de som har minst erfarenhet av programmering. Vidare har det också varit 

dessa respondenter som talat minst om kopplingar till matematiken. En slutsats man kan dra 

från detta är att om man ska kunna använda programmeringen som ett verktyg för att utveckla 

matematiska förmågor och kunskaper så ställer det höga krav på lärarnas kunskaper. Detta 

styrks också av Hill, et al. (2005) som menar att desto mer komplex en uppgift är desto större 

påverkan har lärarens ämnesdidaktiska kunskap på elevernas matematikkunskaper. Om man 

ser det i förhållande till de revideringar som gjorts i läroplanen är det inte förrän i högstadiet 

det uttryckligen står att programmeringen ska användas som ett verktyg för matematisk 

problemlösning. En tolkning av detta är att lärare i de lägre årskurserna teoretiskt sett skulle 

klara sig undan med mer basala kunskaper. Om vi dock väger in tidsaspekten, vilken är något 

flera lärare nämnt som ett möjligt hinder, indikerar det att programmeringen ändå bör 

användas som ett matematiskt verktyg för att det ska bli en kvalitativ undervisning och inte 

”programmering för programmeringens skull” som en lärare uttryckte det. Då kvarstår faktum 

att en sådan integrering i ämnet kräver mycket av läraren.  

Om man drar slutsatsen att lärarens programmeringskunskaper är avgörande för att 

programmeringen ska bli framgångsrikt implementerad i undervisningen innebär det att det 

krävs hårda satsningar på kompetensutveckling med tanke på Lärarnas Riksförbunds 

undersökning som visar att mer än åtta av tio matematiklärare känner sig osäkra på hur de ska 

undervisa programmering (Fahlén, 2017). 
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4.3 Tillgång till tekniska hjälpmedel 

En annan satsning som nämns som viktig för att skapa goda förutsättningar för 

implementeringen av programmering i matematikämnet är satsningen på digitaliseringen i 

skolan. Under intervjuerna har framkommit att det ser väldigt olika ut vad gäller tillgång till 

datorer, surfplattor och liknande på olika skolor. En lärare berättar att de haft en till en datorer 

sedan nio år tillbaka medan en annan berättar att de har sju stationära datorer placerade i en 

korridor som nästan tvåhundra elever delar på. Resultaten visar att några lärare ser 

möjligheter till att lära ut grunderna i datalogiskt tänkande och programmering trots 

begränsad tillgång till digitala resurser. För att kunna använda programmeringen som ett 

matematiskt verktyg krävs dock att digitala resurser finns lättillgängliga så att de kan 

användas effektivt och spontant där programmering är ett lämpligt verktyg. 

4.4 Kopplingar till kursplanen 

När det kommer till andra forskningsfrågan var det intressant att se att respondenterna såg så 

många tydliga kopplingar till det centrala innehållet i kursplanen och att det framkom 

kopplingar till alla de områden som nämns. Något som förvånade var dock att förhållandevis 

få respondenter nämnde variabler i samband med kopplingar till algebra.  Ett annat oväntat 

resultat var att inte fler respondenter nämnde problemlösning när de uttryckligen fick frågan 

om vilka områden inom matematiken de kopplade till arbetet med programmering. Detta 

skulle kunna bero på att de ser dessa kopplingar som så självklara att de inte tänker på att ta 

upp dem. Många lärare talar nämligen om programmering som likställt med problemlösning 

och nämner just problemlösningsförmågan som en av de förmågor som är lämpligast att 

bedöma i arbetet med programmering. En möjlig förklaring till detta skulle kunna vara att 

syftestexten i kursplanen i matematik anger att eleverna ska ges möjlighet till att ”använda 

digitala verktyg och programmering för att kunna undersöka problemställningar och 

matematiska begrepp” (skolverket, 2017c). Att respondenterna är relativt eniga om att 

programmeringen är ett utmärkt verktyg för att bedöma problemlösningsförmågan är 

intressant att se i relation till de resultat Calao, et al. (2015) och Kalelioglu och Gülbahar 

(2014) presenterar. Kalelioglu och Gülbahar fann en litet ökning av elevernas 

problemlösningsförmåga efter att ha arbetat med programmering i Scratch även om de menar 

att det var den av förmågorna där minst förbättring uppvisades. Calato, et al. Kunde, som 

tidigare nämnts, inte påvisa någon ökning av elevernas problemlösningsförmåga men menar 

att ett sådant samband eventuellt skulle kunna finnas och att det därför behövs fler studier som 

undersöker detta. Dessa studier kan således inte påvisa någon markant förbättring av 

problemlösningsförmågan hos elever som arbetat med programmering jämfört med elever 

som inte gjort det. 

När det kommer till bedömning menar de flesta respondenterna att det läraren bör bedöma är 

processen fram till själva kodandet snarare än slutprodukten. Några lärare nämner dock att de 

anser att det färdiga programmet också är ett bra sätt att se om eleverna besitter tillräckliga 

kunskaper. Jag ser det dock som något problematiskt att bedöma det färdiga programmet då 

risken finns att man bedömer elevernas programmeringskunskaper snarare än de matematiska 

förmågorna som ligger till grund för bedömningskriterierna.  
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4.5 Progressionen 

Resultaten visar både likheter och skillnader mellan hur progressionen faktiskt ser ut och hur 

lärarna anser att den bör se ut. Det finns också vissa skillnader i relation till den progression 

som går att utläsa från styrdokumenten. 

Vad gäller progressionen i vilka programspråk eller programmeringsmiljöer eleverna möter i 

de olika årskurserna stämmer den faktiska progressionen och hur lärarna anser att 

progressionen bör se ut relativt väl överens med den progression som går att urskilja i 

styrdokumenten. Skillnaderna ligger i att både den faktisk och den önskade progressionen är 

något förskjuten nedåt i åldrarna i förhållande till progressionen som anges i läroplanen. 

Redan i lågstadiet har lärarna börjat arbeta med blockbaserade verktyg så som Scratch och 

code.org trots att eleverna enligt kursplanen inte behöver introduceras för dessa förrän i 

mellanstadiet. I mellanstadiet använder en lärare JavaScript som fördjupning och en lärare 

uttrycker att eleverna borde introduceras för textbaserade språk redan från omkring årskurs 

fem. 

Som tidigare nämnts går det också att urskilja en progression i hur många och hur tydliga 

kopplingarna till matematiken är i de uppgifter eleverna möter, samt i hur eleverna får 

använda programmering. I de lägre årskurserna är övningarna, även om de utgår ifrån 

matematiskt innehåll, främst konstruerade så att de tränar elevernas datalogiska tänkande. 

Med stigande ålder ökar antalet matematikområden som lärarna kopplar till arbetet med 

programmering och övningarnas karaktär ändras mer och mer till att programmeringen 

används för att lösa matematiska problem. Detta stämmer också väl överens med den 

progression som beskrivs i läroplanen där det först i årskurs sju till nio står uttryckligen att 

programmering skall användas som ett verktyg för matematisk problemlösning. 

Ett intressant samband är att lärarna i de högre årskurserna generellt har längre erfarenhet av 

programmering än de som undervisar i lägre årskurser. Det skulle således kunna antas att 

progressionen som går att utläsa, vad gäller antalet kopplingar till matematiken, hur tydliga 

dessa är samt hur eleverna får arbeta med programmering, påverkas av hur erfaren läraren är 

inom området.  

4.6 Metoddiskussion 

I följande avsnitt presenteras styrkor och svagheter med den valda metoden. Vidare diskuteras 

ett antal begränsningar som påverkar generaliserbarheten i de resultat som redovisats.  

Inledningsvis bör nämnas att eftersom det är en småskalig kvalitativ studie bör resultaten 

generellt tolkas som hur den här gruppen informanter anser att programmering bör 

implementeras i matematikundervisningen vilket inte nödvändigtvis stämmer överens med 

hur andra lärare anser att detta bör göras. Framförallt bör resultaten kring progressionen 

mellan årskurserna inte generaliseras allt för mycket då fördelningen av antalet respondenter 

över varje stadium inte var jämn. Lärare som undervisade i lågstadiet var underrepresenterade 

och de två som uppgav att de undervisade i lågstadiet arbetade också med äldre elever. Därför 

har fokus på årskurs ett till tre inte vart lika stort som på övriga årskurser.  

När ett målinriktat urval ska göras, alltså när urvalet ska bestå av respondenter som uppfyller 

vissa kriterium, kan ett snöbolls- eller kedjeurval vara lämpligt att använda för att hitta 

respondenter som uppfyller dessa kriterium och som annars hade varit svåra att nå. Då det 

visade sig vara svårt att få fatt i respondenter som ansåg sig ha tillräckliga kunskaper för att 

delta i studien var denna typ av urval nödvändigt. Nackdelen med snöbollsurvalet där 

respondenternas personliga nätverk användes är dock risken för att urvalet blir vinklat och 

därmed inte representativt vilket bör tas i åtanke. 
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Trots dessa begränsningar blev den geografiska spridningen bland respondenterna relativt 

stor. En nackdel med den geografiska spridningen blev dock att det inte var genomförbart att 

kombinera intervjuerna med observationer vilket annars hade varit en bra metod för att öka 

tillförlitligheten i undersökningen.  

För att öka studiens validitet och reliabilitet genomfördes två pilotintervjuer för att testa hur 

lärarna uppfattade frågorna. Dessa intervjuer har inte redovisats i resultaten. En lärdom är att 

antalet pilottestningar eventuellt borde varit fler då de första och de sista intervjuerna skiljer 

sig åt avseende hur många följdfrågor som ställdes samt hur väl viktiga aspekter i 

informanternas svar fångades upp och utvecklades. Denna begränsning påverkar inte de 

resultat som presenterats så att de inte är gällande men sannolikt skulle en mer erfaren 

intervjuare gett fylligare data och resulterat i att fler aspekter skulle ha blivit belysta.  

Med fler pilotintervjuer hade sannolikt intervjufrågorna också utvecklats ytterligare. Utifrån 

vad som framkommit i respondenternas svar hade frågorna kunnat smalnas av ytterligare för 

att få ett mer träffsäkert material. En fördel med de relativt öppna frågorna var dock att 

respondenterna hade möjlighet att belysa de aspekter som de ansåg var viktiga inom området. 

Detta har gett en bra bredd i respondenternas svar men har också gjort att reliabiliteten blivit 

lägre än om det hade ställts smalare frågor. 

4.7  Förslag till fortsatt forskning 

Under arbetets gång har många intressanta frågor vilka skulle vara intressanta att utforska 

vidare dykt upp. Gemensamt för många är att de angränsar till om, och i så fall hur, arbetet 

med programmering påverkar elevernas matematikprestationer. Den forskning som finns är 

ofta genomförd under en relativt kort tidsperiod där eleverna under exempelvis en termin eller 

under ett sommarläger fått arbeta med programmering. Jag anser dock att det skulle krävas en 

longitudinell studie kring effekterna för att se ett tillförlitligt resultat. Detta för att eleverna 

faktiskt ska lära sig det datalogiska tänkandet och grunderna i programmeringen ordentligt 

innan några slutsatser dras kring hur matematikprestationerna påverkas av detta.  

Flera respondenter har nämnt hur de tänkt kring valet av programmeringsmiljö eller 

programmeringsspråk och vad som är viktigt för att underlätta för eleverna när 

programmeringen ska introduceras i undervisningen. Även här har de sökningar som gjorts 

visat att det inte finns tillräckligt med forskning kring vilken typ av programmeringsmiljö som 

är mest fördelaktig för elevernas lärande. Här skulle jag vilja se forskning som inte bara 

fokuserar på hur ett visst programmeringsverktyg påverkar en specifik förmåga utan snarare 

vilka egenskaper en programmeringsmiljö bör ha för att eleverna bäst ska utveckla sina 

generella matematiska kunskaper.  

Slutligen vore det också intressant att undersöka hur huvudmän och rektorer planerar för 

implementeringen av programmering och för lärarnas kompetensutveckling inom området. 

Många av respondenterna antyder att det saknas strategier för hur detta ska gå till ute på 

skolorna och det vore intressant att se hur skolledningen tänkt att de ska uppfylla kraven som 

ställs i och med den reviderade läroplanen.  
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BILAGOR  

Bilaga 1: Förklaring av olika programmeringsmiljöer, programspråk och 

programmeringsverktyg 

Analog programmering innebär att arbeta med programmering och datalogiskt tänkande utan 

att använda digitala verktyg. Ofta genom att arbeta med algoritmer där eleverna får ge 

instruktioner i form av symboler eller ord som någon annan får följa. 

Visuella programmeringsmiljöer: I läroplanen (Skolverket, 2017c) nämns att eleverna i 

mellanstadiet ska arbeta i visuella programmeringsmiljöer. Exakt vad detta innebär framgår 

inte av skrivningarna. I en video som tagits fram till skolverkets kurs Om programmering 

talas dock om visuella programmeringsmiljöer som likställt med blockprogrammering 

(Skolverket, 2018b).   

Blockbaserade programspråk/blockprogrammering: Språket byggs med hjälp av pusselbitar 

eller block, där varje block ger ett visst kommando. Endast block som är möjliga att köra efter 

varandra går att koppla samman. Fördelen med detta är att den som programmerar inte 

behöver lära sig språkets syntax vilket minimerar antalet möjliga fel. Det finns både 

symbolbaserad blockprogrammering där blocken enbart innefattar symboler och textbaserad 

blockprogrammering där blocken också innefattar en viss mängd text. Nackdelen är att man 

begränsas av att det måste finnas ett befintligt block för det kommandon man vill ge till 

datorn.   

Symbolbaserade programspråk: Programmering som bygger på användande av symboler. 

Kan vara i form av blockprogrammering eller exempelvis robotar som styrs med knappar med 

olika symboler på. 

Olika programmeringsmiljöer: I läroplanen (Skolverket, 2017c) nämns att eleverna i 

högstadiet ska arbeta i olika programmeringsmiljöer. Dock framgår inte vad de avser med 

detta. I kommentarmaterialet till kursplanen i matematik (Skolverket, 2017b) anges detta vara 

både visuella och exempelvis textbaserade programmeringsmiljöer. Det står alltså inte 

uttryckligen att eleverna ska använda textbaserade programspråk även om min tolkning är att 

det är vad de avser. 

Textbaserade programspråk/textprogrammering: Programspråk som skrivs med enbart 

bokstäver, siffror och andra tecken. Den som programmerar får ingen hjälp av färdiga block 

utan måste lära sig språkets syntax, alltså hur språket är uppbyggt. Detta gör att det lätt kan bli 

fel i programmet då språket måste skrivas på ett speciellt sätt. Varje tecken måste skrivas på 

rätt ställe för att få ett fungerande program. Fördelen med textbaserade programspråk är att de 

ger möjligheter att skapa mer avancerade program.  
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Bilaga 2: Informationsbrev 

 

 

Förfrågan om att delta i en studie om programmering i matematikundervisning 

Syftet med studien är att undersöka hur programmering på ett framgångsrikt sätt kan 

implementeras och integreras i matematikundervisningen i grundskolan. Förhoppningen är att 

resultaten ska kunna bidra med värdefulla idéer till de lärare som ännu inte påbörjat 

implementeringen av programmering i undervisningen. 

Studien är ett examensarbete på avancerad nivå och är en del av grundlärarprogrammet med 

inriktning mot arbete i årskurs 4-6 på Högskolan i Gävle. Studien kommer att genomföras 

med intervjuer under perioden 26 februari till 6 april 2018. Intervjun kommer att utgå ifrån 

din uppfattning kring hur programmering på ett framgångsrikt sätt kan implementeras i 

matematikundervisningen samt hur du kopplar arbetet med programmering till övrigt innehåll 

i kursplanen för matematik. Intervjun beräknas ta ca 30 minuter och genomförs via Skype på 

en tid som Du bestämmer. Intervjun kommer att spelas in och transkriberas.  

Den information du lämnar kommer att hanteras säkert och förvaras så att inga obehöriga kan 

ta del av den. I den avslutande rapporten kommer resultaten presenteras så att inga individer 

kan identifieras. Rapporten kommer att publiceras i Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA) 

där du fritt kan ta del av den. Inspelningarna och den utskrivna texten från intervjuerna 

kommer efter avslutat arbete att arkiveras på Högskolan i Gävle. 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

vidare förklaring. 

Ansvarig för studien är Caroline Sjölander och handledare Åke Wallin. Om du kan tänka dig 

att delta i studien eller har frågor gällande den samma är du välkommen att höra av dig via 

kontaktuppgifterna nedan. 

 

 

Caroline Sjölander  Åke Wallin 

Student   Utbildningsledare Dataingenjörsprogrammet 

E-post: Tfk11csm@student.hig.se E-post: Ake.Wallin@hig.se 

Telefon: 070-260 75 98   
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Bilaga 3: Intervjuguide 

 

Först kommer det några bakgrundsfrågor. Sen kommer vi att fokusera på metoder som du 

anser är framgångsrika för att implementera programmering i matematikundervisningen. 

Slutligen kommer några frågor kring vilka kopplingar du ser mellan programmering och 

innehållet i kursplanen för matematik. Har du några frågor innan vi kör igång? 

 

Kom ihåg att starta inspelning! 

 

1. I vilka årskurser undervisar du? 

2. Vilken erfarenhet har du av programmering?  

3. Hur länge har du använt programmering i undervisningen? 

 
4. Vilka programmeringsmiljöer, programmeringsverktyg eller programspråk anser du är 

lämpliga att använda i arbetet med programmering i matematikundervisningen i de 

årskurser du undervisar?  

 

5. På vilket sätt anser du att dessa bör användas för att undervisningen ska bli 

framgångsrik? Ge gärna några konkreta exempel på hur du använt programmering 

framgångsrikt. 

 

6. Vilka stödstrukturer anser du är framgångsrika för att hjälpa eleverna i arbetet med 

programmering?  

 

7. Nu har vi ju talat om hur du anser att programmering bör användas i de årskurser du 

undervisar. Men du har kanske tankar också kring hur det bör användas även i 

lägre/högre årskurser? 

 

8. Vilka områden inom matematiken kopplar du till arbetet med programmering? 

 

9. Kan du se några andra möjliga kopplingar mellan arbetet med programmering och det 

centrala innehållet i kursplanen för matematik? 

 

10. Vilka kunskapskrav i kursplanen för matematik kopplar du till arbetet med 

programmering? 

 

11. Kan du se några andra möjliga kopplingar mellan arbetet med programmering och 

kunskapskraven i kursplanen för matematik? 

 

12. Då har jag fått svar på de frågor jag hade. Är det något mer du vill tillägga innan vi 

avslutar? 


