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Sammanfattning: För att lärare ska kunna arbeta med programmering tillsammans med 

eleverna i grundskolan, krävs att de har en grundkunskap inom området. Regeringen 

(Regeringskansliet, 2017) krävde en förändring i läroplanen när det gäller digital kompetens, 

där förändringen innebär att eleverna ska utveckla sin förmåga i programmering i huvudsak 

inom ämnena matematik och teknik. Denna studie har utförts för att undersöka lärarnas 

kompetens i programmering. De metoder som har använts för att svara på frågeställningarna 

som ligger i grund för denna studie är enkäter och intervjuer. Sammantaget har det utförts tre 

intervjuer och 13 enkätsvar har kommit in av totalt 30 begärda.  

Resultaten visar att lärarna saknar förutsättningar för att undervisa i programmering, till 

exempel saknas ofta tidigare förkunskaper, tillräckligt med resurser för att variera sin 

undervisning samt utbildning för att utöka lärarnas kompetens. 

 

Nyckelord:  förutsättningar, matematiklärare åk 4–6, programmering, 

programmeringsdidaktik, programmeringserfarenheter.  
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1 INLEDNING 
En nyckelkompetens som tas upp i läroplanen (Skolverket, 2018) och som också är en av 

skolans värdegrunder och uppdrag är att alla elever ska få chansen att lära sig hela livet. 

Eleverna ska känna till när och hur samhället förändras och då också kunna inhämta kunskap 

och utvecklas som individer. Figel (Europeiska kommissionen, 2007) belyser vikten av 

livslångt lärande i ett uttalande, där en av kompetenserna handlar om att lära sig förstå den 

digitala världen. Den svenska skolan utvecklas hela tiden i samband med den digitalisering 

som pågår i samhället. Detta innebär att det har gjorts förändringar i ämnet matematik som 

medför att elever i grundskolan ska undervisas i programmering. Dessa förändringar grundar 

sig i ett regeringsbeslut år 2017 då också läroplanen reviderades med ytterligare krav på 

digital kompetens (Regeringenskansliet, 2017). Det är i huvudsak i ämnena matematik och 

teknik som eleverna ska utveckla sina förmågor inom programmering. Exempelvis i 

matematiken ska elever ges möjlighet att lära sig programmering för att bland annat lösa 

matematiska problem och förstå betydelsen av olika begrepp (Skolverket, 2018). Åkerfeldt, 

Kjällander och Selander (2018) hävdar däremot att programmering kan bli en del i andra 

ämnen i framtiden och därför borde skolan vara öppen för dess förändring av ämnet. Därav 

ligger fokus på programmering inom ämnet matematiken i detta examensarbete. 

 

Inom en snar framtid kommer jag att arbeta som matematiklärare för årskurs 4–6 vilket 

innebär att jag med stor sannolikhet kommer att beröras av programmering i min 

undervisning. Detta resulterade i att det väcktes ett intresse hos mig att studera vidare inom 

området. På grund av detta genomförde jag en litteraturstudie i kursen Läraren och lärandet 

hösten 2018, där jag sökte och analyserade tidigare forskning för att få en helhetsbild av vad 

matematiklärarna har för förutsättningar när de ska undervisa i ämnet programmering, till 

exempel om lärarens bakgrund är tillräcklig, tidigare erfarenheter och resurser på deras 

arbetsplats. I resultaten fann jag att grundlärarutbildningen ger en svag grund av kunskaper 

för lärarstudenter att stå på (Reneland-Forsman, 2011). Även studier i övriga europeiska 

länder påvisar detta såsom i Bulgarien (Papancheva & Karadimitrova, 2017). Detta gör det 

svårare för lärare att undervisa i ämnet. Denna kunskap förbereder mig för vad jag som lärare 

behöver känna till för att sedan kunna utöva min yrkesroll på ett sätt där elevernas kunskaper 

gynnas och ligger i fokus. 

   

Under mina erfarenheter som student och lärare på olika skolor har det dessutom visat sig att 

programmering är något många lärare saknar erfarenhet av och det indikerar ytterligare vikten 

av att vara förberedd. Åkerfeldt et al. (2018) betonar betydelsen av förutsättningar lärare har 

för ett meningsfullt lärande i det inledande kapitlet. Samarbetet kan ske genom att 

dokumentera hur arbetet med programmering gått till med reflektioner som sedan delges med 

varandra. 
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1.1 Bakgrund 

Programmering är ett skolämne som blivit aktuellt i samband med den ökade digitaliseringen i 

samhället världen över vilket resulterat i att regeringen beslutat att ämnet ska vara 

obligatoriskt och ingå i undervisningen (Utbildningsdepartement, 2017). Detta har inneburit 

förändringar i läroplanen som reviderades 2017 och 2018 med att eleverna i grundskolan ska 

undervisas i programmering inom matematik och teknik (Skolverket, 2018). Dock visar 

studier att det inte finns tillräckligt med vetenskaplig forskning kring området. Den svenska 

skolan ska ge eleverna en undervisning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet. Kjällander et al. (2016) uppger i Översikt avseende forskning och erfarenheter 

kring programmering i förskolan och grundskolan att det finns forskning om programmering 

kring lärande och undervisning men i liten utsträckning när det gäller den svenska skolan.  

    

Skolverket hävdar i läroplanen (2018) att matematiken är en kreativ, problemlösande och 

reflekterande handlingskraft ansluten till den utveckling som sker i samhället, den sociala och 

den digitala världen.  

 

Kjällander et al. (2016) tar upp viktiga aspekter när det gäller programmering på skolor i 

Europa och länder som England och Finland, där de var tidiga med att implementera 

programmering i läroplanen. Dessa skolor kan ge den svenska skolan en bild av hur det har 

gått till och vad som kan förbättras, då forskarna drar slutsatsen att dessa skolor har flera 

likheter med den svenska skolan. En av de viktiga punkterna som tas upp i studien, som också 

är ett av argumenten till införandet av programmering i England, är att vi vet väldigt lite om 

de tekniska system som vi använder dagligen.  

 

Tanken är att eleverna själva ska få en god grund att stå på med förståelse för programmering, 

så att de kan bidra till utvecklingen. I England börjar eleverna att lära sig programmering från 

femårsåldern och upp till de är 16 år medan eleverna i Finland börjar i sjuårsåldern då 

programmering i Finland anses vara en mer självklar del av lärandet, på samma sätt som att 

lära sig läsa och räkna och dessutom ingår programmering även i övriga ämnen (Kjällander et 

al., 2016; Mannila, 2017).  

I Sverige börjar barnen att lära sig programmering redan på förskolan på olika nivåer. I första 

hand lär barnen sig förstå vad som finns runtomkring dem, exempelvis att upptäcka mönster 

(Jäverbring, 2017). 

 

Den forskning som har tagits fram av Åkerfeldt et al. (2018) visar att den svenska skolan kan 

dra lärdomar av den engelska läroplanens förändring för bättre kvalitet till både eleverna och 

samhället i övrigt. Ett exempel som tas upp i deras studie handlar om av vilken anledning det 

ska undervisas programmering i skolan, där eleverna “behöver bli digitalt litterata 

samhällsmedborgare” (s.131), här ingår förståelse av begrepp och basen som har med 

datavetenskap att göra.  

 

Säljö, Liberg och Lundgren (2014) i kapitlet Epilog: Framtidens skola och utbildning 

presenterar statistik över svenska tvååriga barn, där praktiskt taget alla använder internet och 

det finns en tydlig utvecklingskurva där barnen med ökad ålder börjar med andra tekniska 

medel såsom spel och liknande. Detta indikerar att barn som börjar skolan ofta redan förstår 

programmeringsprinciper. En förutsättning för en lärare är att känna till denna bakgrund hos 

barn för att kunna få dem att utvecklas vidare i ämnet programmering. 
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1.2 Litteraturgenomgång 

 

1.2.1 Programmering förr och nu  
Information om programmering och lärares kompetenser presenteras via sociala medier, 

tidningar och andra sociala sammanhang på internet vare sig vi vill det eller inte. Ett exempel 

är från Lärarförbundets hemsida, där en lärare (Berg, 2016, 2 mars) uttrycker det med egna 

ord och erfarenheter “...det är inte säkert att alla måste kunna ett programmeringsspråk”. 

 

Det samhälle vi lever i idag rör sig allt mer mot en digital värld, och det går fort fram, i 

synnerhet på våra skolor där inte all undervisning hänger med i det tempo som krävs. 

Forskning visar att det digitala samhället ger individer en så kallad allmänbildning, vilket 

innebär möjlighet till en enklare vardag för individen bland annat genom enklare 

kommunikation med omvärlden på ett helt annat sätt än tidigare (Mannila, 2017). Åkerfeldt et 

al. (2018) hävdar också att vi är omgivna av datorer och robotar i olika former och att inte allt 

behöver handla om programmering när det lärs ut i skolan utan det handlar också till stor del 

om hur teknologin fungerar och kan användas i det dagliga livet på ett sätt som bidrar till 

samhället. Samtidigt visar tidigare forskning (Kjällander et al., 2016) att programmering har 

rötter redan från 1800-talet där exempelvis Ada Lovelace skrev algoritmer till det första 

datorprogrammet. Sedan dess har programmering hela tiden utvecklats med olika 

programmeringsspråk och miljöer. Med tiden utvecklades idén och datalära fanns med i 

läroplanen på 70- och 80-talet där eleverna skulle utveckla förmågor i problemlösning. Detta 

var avsett för elever i högre åldrar från högstadiet och upp till gymnasiet. Idag ska 

programmeringskunskap ses som en demokratisk rättighet som alla ska få möjlighet att 

utveckla oavsett kön och ålder. Det är inte längre enbart styrt av lärare eller staten utan här är 

eleven inkluderad i sitt eget lärande med ansvar och delaktighet (Skolverket, 2018). 

    

Säljö, Liberg och Lundgren (2014) lyfter fram att livslångt lärande inte enbart handlar om 

ungdomar som ska lära sig hela livet, de förtydligar att begreppet livslångt lärande handlar om 

att även i vuxen ålder skaffa sig en utbildning som motsvarar var de befinner sig i livet. I 

synnerhet finns det lärarlyft inom programmering som kanske inte nått alla lärare, och denna 

studie ska även belysa att lärare och skola behöver tid att anpassa sig till de nya direktiven om 

det nya i skolvärlden menar Säljö et al (2014).  

 

Enligt Klingberg (2019, 23 februari) behöver eleverna högre inlärningskapacitet när de 

använder en dator i klassrummet, till exempel att läraren samtidigt berättar vid tavlan eller att 

eleverna får laborera tillsammans och utveckla långtidsminnet. Eleverna kan associera det de 

lär sig med saker runt omkring dem och inte enbart det som händer på skärmen som med stor 

sannolikhet har många störningsmoment i form av olika knappar att trycka på eller möjlighet 

att klicka vidare till sidor på internet som inte hör till lektionen. Slutligen menar forskaren att 

det behövs mer forskning kring elevernas lärande och digitalisering. En stor del av lärarens 

roll här blir att känna till digitaliseringen från alla vinklar för bästa möjliga studiero och 

inlärning. 

 

1.2.2 Programmering i undervisningen 
Datorer och programmering i undervisningen är inget nytt fenomen. Enligt Clements & Gullo 

(1984) visar deras studie att programmering från ett tidigt stadium hjälper elever att utveckla 

olika förmågor i att bland annat analysera och tolka information. Kjällander et al, (2016) 
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konstaterar denna historiska bild där de tar upp huruvida det användes datorer i 

undervisningen med avsikt att bland annat att arbeta med problemlösning inom olika 

områden. Å andra sidan var det mer riktat på elever på högstadiet och gymnasiet. 

    

En lärare har nytta av att veta vilka förmågor elever ska utveckla och det är en förutsättning 

för att kunna undervisa dem.  Strawhacker och Bers (2018) forskning som har gjorts på barn 

från förskolan upp till årskurs två konstaterar att barn har förmågan att sätta sig in i 

programmeringsspråk och att färdigheten också ökar med åldern. Detta indikerar att dagens 

barn är födda i en digital tidsålder och det är läraren som bör sätta sig in i ämnet för att hjälpa 

dessa förmågor växa hos eleverna. En av grundprinciperna när det gäller programmering är 

problemlösning, vilket idag lärs ut genom matematiken i skolan. Ett sådant exempel är när 

eleverna utvecklar förmågan att formulera och lösa matematiska problem. Clements (2002) 

hävdar i sin studie att datorer och dess program kan lära elever matematik och 

programmering. Det har dessvärre inte alltid sett ut på det här sättet i undervisningen och i de 

olika läroplanerna genom decennierna. Så tidigt som på 80- och 90-talet skulle datorn 

integreras i undervisningen, men då endast som ett stöd i undervisningen. I Lgr80 infördes 

programmering i bland annat matematik men främst för elever på gymnasiet (Kjällander et al., 

2016). 

    

Det finns stor mängd material på internet rörande programmering för lärare att ta del av för att 

använda i sin undervisning. Det finns också forskning om vilka tekniker som är mest lämpade 

för att lära ut programmering. En sådan studie har utförts av Majherova och Králik (2017). 

Under ett år fick 13 lärarstudenter undervisning och sedan prova robotprogrammering i både 

virtuell och fysisk miljö. De verktyg som användes var LEGO Robot Base och ROBOTIC 

virtual environment där deltagarna blev observerade och sedan svarade på enkäter om fördelar 

och nackdelar med de två olika miljöerna. Resultaten visade att de heltidsstuderande ägnade 

sig mer åt att konstruera en robot än att skapa ett program medan studenterna på deltid 

föredrog den virtuella miljön att arbeta med. I enkätsvaren uttrycktes att i den virtuella miljön 

kunde tiden användas mer effektivt och att i verkligheten är det bättre ekonomiskt att använda 

en robot i ett program än fysiskt. Vilket också kunde anpassas till grupp och elev samt att 

läraren inte behöver boka in en speciell tid. Forskarnas syfte handlar om att ta fram bästa 

tänkbara teknik för att förbereda lärare, och som fungerar i undervisningen.  

Med tanke på ekonomin och tiden som ska räcka till när det gäller programmering visar 

Perrenet, Saeli, Jochems och Zwaneveld (2012) i sin studie om lärare i Nederländerna, med 

syftet att ta reda på lärarnas pedagogiska och ämnesinriktade kunskaper i programmering, att 

egen användning av läromedel om att undervisa i programmering var att föredra för lärare 

utan tidigare kunskaper alls, och samtidigt ha läromedlen tillgängliga vid behov, vilket 

sparade pengar och tid för skolan. 

    

Åkerfeldt et al. (2018) betonar vikten av förhållningssättet en lärare ska ha till det ämne hen 

undervisar, exempelvis didaktiska förhållningssätt till programmering. Att tillåta utrymme för 

experiment och misslyckanden eftersom programmering är nytt och inte har fasta 

undervisningstraditioner ännu. Forskarna menar att det är en utmaning att få elever att förstå 

det de undervisas i för att lära, vilket också sker i all undervisning. I undervisningen bör 

läraren även uppmuntra misslyckanden för att få eleverna att prova olika lösningar för att lära. 

En av de viktiga punkterna som tas upp i litteraturen är att läraren borde “stödja den typen av 

problem som har flera möjliga lösningar, och där man kan diskutera hur bra dessa fungerar” 

(s.79). Didaktiskt förhållningssätt i programmering innebär också att få eleverna att först 

fundera på vad som är tanken med en viss aktivitet innan de sätter igång. Betrakta och 

analysera vad ett visst program kan utföra. Eleverna tar in informationen och lärande bättre ju 
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fler infallsvinklar de får av en uppgift. (Åkerfeldt et al. 2018). Mannila (2017) tar på samma 

sätt upp betydelsen av det eleverna utför och förstår av processen i programmering. Hon 

menar att eleverna ska programmera med hjälp av den digitala tekniken och samtidigt få en 

förståelse av en programvaras uppbyggnad. Läraren kan ta in de programmerade saker vi har 

omkring oss och använder dagligen utan att tänka på i undervisningen och belysa dessa. 

Exempelvis att betalning av varor på stormarknader sker automatiskt med självbetjäning och 

datorisering istället för kontanta pengar. En diskussion med berikade frågeställningar kan 

föras tillsammans mellan elev och lärare men också mellan elev och elev. Det behöver alltså 

inte bli svårt och kräver inte att deltagarna är experter inom området utan istället handlar det 

om, som forskaren tar upp, diskussioner kring exempelvis artificiell intelligens och hur man 

ställer sig till den tekniken med för- och nackdelar. 

 

Programmering och dess roll kan tillhöra ämnen som teknik, samhällskunskap, religion och 

svenska när det dyker upp frågor kring etik, säkerhet, integritet och källkritik. Manilla (2017) 

menar att dessa frågor uppstår i alla möjliga områden nu när vi lever i ett digitaliserat 

samhälle. 

    

I skolan kan läraren börja från grunden oavsett var och i vilken årskurs det rör sig om och så 

småningom ta in kunskaper om hur undervisning ska gå till från vad tidigare lärare har gjort 

världen över (Mannila 2017; Majherova & Kràlik (2017). Läroplanen ger en bas att utgå från i 

sin undervisning till en möjlig progression (Skolverket, 2018; Mannila, 2017). I en studie som 

har utförts av Palmér (2017) där hon har tittat på barn i två olika förskolor och deras förmågor 

att utveckla förståelse för programmering understryks att det inte behöver vara avancerade 

verktyg för att få barnen att förstå sig på instruktioner. För små barn räcker det att följa regler 

som att svänga höger, backa eller gå framåt två steg. I Att undervisa programmering i skolan 

(Mannila, 2017) tar författaren också upp det Palmér (2017) menar med att börja utan en dator 

och använda vardagliga situationer för att skapa algoritmer med ett naturligt språk som en 

grund till att lära sig programmering. Även om detta inte kallas programmering kan det på ett 

enkelt sätt få barn att förstå vad programmering är. Exempelvis kan ett sätt att använda 

naturligt språk vara att beskriva processen att ta sig till och från matsalen i små steg, där 

barnen först tvättar händerna och sedan tar mat. Symboler är ett annat sätt att börja med 

programmering där både språk och symboler anpassas till elev och situation. 

 

 

 

1.2.3 Matematikens betydelse för programmering 
I en Studie som har tagits fram av Kjällander et al. (2016) jämförs svenska och indiska 

forskares undersökningar huruvida programmering lärs bäst med hjälp av olika digitala 

tekniker. Resultaten visar att eleverna lär sig bäst att programmera när de själva får ge 

instruktioner med hjälp av ett tangentbord istället för som de svenska eleverna som enbart 

tryckte på Bee-Bots rygg för att den ska utföra olika rörelser. En viktig egenskap som visades 

i resultaten var också att eleverna kan lära sig matematik när de programmerar. En annan 

viktig aspekt som tas upp i tidigare forskning (Clements, 2002; Missio, 2015, 6 juni) är vikten 

av att barn ska lära sig koda, inte enbart med målet att programmera som ett yrke utan det 

visar sig att barn utvecklar problemlösningsförmågan och det kreativa tänkandet i ämnet 

matematik framförallt med hjälp av en dator. Ett exempel är att barn lär sig sortera och räkna. 

För att dagens matematiklärare ska komma ikapp utvecklingen och digitaliseringen menar 

Clements att en gedigen kompetensutveckling behövs. Tio timmars utbildning räcker inte till 

en djupare kunskap i att undervisa elever i programmering, vilket också Reneland-Forsman 
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(2011) betonar i sin studie där det påvisas brist av den digitala användningen i 

lärarutbildningen. 

 

Det finns flera vetenskapliga studier kring matematik och programmering, som lyfter fram 

matematikkunskaper som ståndpunkter för att lära sig programmering. Trots det att barn lär 

sig matematik genom programmering menar Papancheva och Karadimitrova, (2017) att det är 

minst lika viktigt att kunna grundläggande matematikkunskaper för att utöva programmering. 

En god grund för att eleverna ska nå kunskapskraven i ett ämne är när läraren känner sig trygg 

i det hen undervisar. Ämneskunskaper hos en lärare har en betydelse för att få elevers 

förmågor och prestationer att öka, därför är det relevant att läraren har de förutsättningar som 

krävs för att hen ska känna sig bekväm i det de undervisar (Håkansson & Sundberg, 2012). I 

en avhandling skriven av Rolandsson (2013) där han menar på att läraren inte ska utesluta 

strukturen, planeringen och pedagogiken under undervisningen, utan dessa byggstenar utgör 

tillsammans med ämneskunskaper en kvalitet i elevers lärande. 

 

I flera hundra år har matematiken ansetts vara ett ämne enbart för män, det har stor betydelse 

över hur människor blivit bemötta av detta ämne. Visar bemötandet en bekräftelse och 

uppmuntrande eller förbises och nedvärderas de i ämnet vi lär kan det sätta spår i oss. På 

samma sätt har programmering blivit stämplat som ett manligt ämne, vilket också gör att fler 

män än kvinnor arbetar med detta inom olika yrkeskategorier. Läraren har här en viktig 

utmaning, att uppmuntra eleverna att utveckla sina förmågor i både programmering och 

matematiken. Det ska inte spela någon roll vilket kön eller vilken kultur man tillhör 

(Åkerfeldt et al., 2018). Kjällander et al. (2016) har också uppmärksammat att det finns 

könsskillnader när det gäller programmering och deras intresse att vilja lära sig ämnet. 

Forskarna tar upp en amerikansk studie på förskolebarn, där man har undersökt huruvida det 

förekommer några skillnader mellan pojkar och flickors inlärning när det gäller 

programmering, till exempel robotprogrammering. Resultaten visar att det är ytterst små 

skillnader som inte har någon betydelse för hur dessa barn löser programmeringsrelaterade 

uppgifter. Barnen har inte utvecklat de styrda stereotyper som finns i vårt samhälle. Pojkarna 

var bättre på att sätta ihop de olika delarna på roboten men båda könen klarade av att få till en 

robot och att programmera den. 

 

1.2.4 Lärarens kompetens  
En studie från Växjö Universitet som har utförts av Reneland-Forsman (2011) rörande 

bristfällig digital kompetens i läraryrket, visar att under utbildningen får lärarstudenter för få 

studietimmar med teoretiska och forskningsbaserade material. Reneland-Forsman (2011) 

menar att det handlar om de åtta digitala kompetenserna, en rekommendation från EU-

kommissionen, som en lärare behöver ha i sitt yrke, där bland annat att kommunicera och 

integrera i digitala miljöer ingår. I resultaten som behandlade teknikanvändning samt 

didaktisk färdighet kring informationsteknik visas att universitetslärare också saknar 

kompetens att undervisa lärarstudenter så att de ska kunna utveckla sina förmågor i digitala 

tekniker. Det finns riktlinjer i Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 

(Utbildningsdepartementet, 2017) för vilka förmågor lärarstudenter ska utveckla men inte hur 

det ska tillämpas. När lärarstudenterna sedan kommer ut i arbetslivet har de sämre 

förutsättningar och inte tillräckliga kunskaper till att undervisa elever i det aktuella ämnet 

programmering (Reneland-Forsman, 2011).  

 

I Sverige skedde införandet av programmering i läroplanen innan lärarna hade möjlighet till 

fortbildning jämfört med den forskning som Åkerfeldt et al. (2018) uttalar sig i, att i England 
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infördes ett fortbildningsprogram inom IKT där programmering ingick för att lärare och 

skolor skulle ha med sig kunskapen innan landet införde programmering i läroplanen. 

 

I en internationell studie från Bulgarien (Papancheva & Karadimitrova, 2017) visas att den 

äldre generationen av lärare och deras tidigare utbildning inte inkluderade programmering och 

därav saknar de behörighet att undervisa i ämnet. Forskarna Papancheva och Karadimitrova 

(2017) har undersökt 13 lärarstudenters kompetens i programmering och vad som krävs för att 

kunna undervisa elever i programmering. Tre av dessa deltagare hade aldrig arbetat som 

lärare tidigare, dock hade alla grundläggande kunskaper inom IT. Resultaten visar brister i 

lärarutbildningen där det fortfarande saknas grunden i baskunskaperna för att undervisa i 

programmering och att kunna använda de digitala verktygen i lärandet.  

 

Ur en annan synvinkel visar resultaten från en studie som har gjorts i Nederländerna 

(Perrenet, Saeli, Jochems & Zwaneveld, 2012) på 92 verksamma lärare med olika bakgrund 

såsom språkvetare, datavetare och matematiklärare, att deras programmeringskunskaper låg 

under grundnivå jämfört med de lärare som hade förkunskaper i datavetenskap. Deltagarna i 

undersökningen och deras förutsättningar för att undervisa elever byggde mycket på om de 

hade förkunskaper inom programmering från början. Flera lärare i undersökningen saknade 

tillräckliga kunskaper för att utöva sin roll i det nya ämnet, programmering. 

 

Clements (2002) hävdar att en lärare behöver kompetens i klassrummet när elever arbetar med 

digitala tekniker. Det för att kunna se elevers lärande och progression i samband med den 

digitala tekniken. I den forskningen visas också hur barn lär sig bättre när de exempelvis 

använder en dator där de ska skriva en text till en bild som sedan kan utvecklas till ett spel. 

Även samspelet med klasskamrater gör inlärningen effektiv. Forskaren menar att det är 

lärarens roll att se till att få tid till att utveckla sina datorkunskaper och de aktuella 

programmen som finns för att kunna undervisa sina elever i programmering. För dagens lärare 

krävs en gedigen professionell ämnesutveckling för att kunna anta utmaningen som 

programmering kräver. 

 

Det finns fortfarande en del att arbeta med när det gäller modernisering av lärarutbildningen 

sedan studien gjordes av Reneland-Forsman (2011). Åkerfeldt et al. (2018) nämner att det 

finns en gemensam riktlinje om vad som ska ingå i en lärarutbildning. Man menar att 

utbildade lärare inte har fått med sig det som står i examensordningen och går ut utbildningen 

utan en trygghet att undervisa i ämnet. Det är tydligt att det är brist på adekvata resurser i 

lärarutbildningen eftersom studenter känner att de inte får tillräckligt med möjligheter till 

olika programmeringsaktiviteter för att öka sin kompetens. Det som löses på plats under 

utbildningen är att lärosäten har samarbete med olika lokala aktörer, till exempel MakerSpace, 

som är projekt med syftet att tillhandahålla miljöer för experimentellt lärande av till exempel 

programmering. VFU är en annan möjlighet till utveckling av programmeringskunskaper 

menar forskarna. Som lärare behöver man börja från grundnivå till att därefter utöka sina 

kunskaper till en mer avancerad nivå. I den enkla programmeringen handlar det om olika 

begrepp såsom sekvens och i den avancerade behöver läraren känna till hur man skapar och 

manipulerar vektorer (storlek och riktning). Läraren kan antingen tillsammans med kollegor 

utveckla sin kompetens eller genom självstudier (Åkerfeldt et al. 2018). 

 

Den framtida läraren eller som Carlgren och Marton (2000) uttrycker det i sin bok Lärare av 

imorgon, handlar om att förbereda eleverna för samhället genom att arbeta på så sätt att det 

gynnar det mesta i deras liv, öka förmågor i att diskutera, analysera och lösa problem 

tematiskt alternativt ämnesvis. Precis som Klingberg (2019) uttrycker är det inte bara att sätta 
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en skärm eller ett datorprogram framför en elev utan innebörd och kännedom om vad det 

innebär för inlärningen. Åkerfeldt et al. (2018) tar också upp vikten av att läraren ska förstå 

och uppskatta vad en elev ska kunna, för att exempelvis i programmering sätta sig och börja 

laborera i de olika uppgifterna. 

 

1.2.5 Datalogiskt tänkande och programmering 
  

Datalogiskt tänkande ger en förståelse över vad som händer i olika steg, i exempelvis ett 

problem där en dator används som hjälp för att lösa problemet, och utgör en god grund till att 

lära sig programmering. I England har de gjort en modell för vad datalogiskt tänkande innebär 

i olika steg, först i sex koncept som innefattar “logiskt tänkande, algoritmer, nedbrytning i 

mindre delar, mönsterigenkänning, abstraktion och utvärdering”. Strategin för konceptet blir 

då att eleverna ska “utforska, skapa, felsöka, ha uthållighet och samarbeta” (Mannila, 2017, 

s.79). Läraren Maria Franzén på Högåsskolan i Knivsta (Utbildningsradion, 2016) berättar i 

programmet Lärlabbet på Ur skola att datalogiskt tänkande inte enbart är att koda ett program 

utan här ingår också flera förmågor, att kunna utveckla hos en elev. “Exempelvis, logik, att 

pröva och ompröva problem men också kreativitet, samarbete och abstrakt tänkande. Att hitta 

mönster och att känna igen mönster”. Hon menar på att datalogiskt tänkande inte enbart 

handlar om att programmera kod. Avsikten med datalogisk tänkande i undervisningen betonar 

Franzén (2016) att eleverna behöver vara kritiska och kunniga användare till dagens teknik. 

Eleverna ska kunna förstå denna teknikintensiva värld, det är mycket som är programmerat 

idag och läraren ska hjälpa eleven att förstå den världen. Hennes elever arbetar med flera 

olika ämnen samtidigt när de programmerar och som har med datalogiskt tänkande att göra. 

Till exempel, i bilden tränar eleverna förmågan att samarbeta och interagera med varandra i 

ämnet svenska och i matematiken tränar de logiskt tänkande. Eftersom vårt samhälle 

innefattar datorer i vår vardag ingår det också i skolans alla ämnen. Vilket gör att datalogiskt 

tänkande är viktigt att träna upp på skolan. 

 

Datalogiskt tänkande utgör en god grund för att kunna programmera. Programmering innebär 

att man ger detaljerade instruktioner till hur ett uppdrag ska utföras (Mannila, 2017), alla 

föremål som är programmerade innehåller en processor som tar emot dessa instruktioner och 

det är den processorn som utför det som ska hända. Exempel på vad som kan utföras är ett 

föremål som ska flyttas från punkt A till punkt B på en datorskärm eller att sortera en stor 

datamängd (Åkerfeldt et al., 2018; Bygren, 2017). 

Mannila (2017) nämner också olika händelseförlopp vi går igenom innan vi är färdiga med 

slutprodukten, att det inte är enbart består av kodning där koden är det språk datorn slutligen 

får för att den ska förstå vad vi vill att den ska utföra. Det innebär även problemlösning, 

logiskt och analytiskt tänkande men initialt att ha förmågan att utforma och formge själva 

svaret på problemet och hur det kan lösas.  

 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

I och med den nya reviderade läroplanen för grundskolan som presenterades 2017 

(Regeringskansliet, 2017) om att eleverna ska undervisas i programmering har denna studie 

för avsikt att redogöra för vilka förutsättningar matematiklärare för årskurs 4–6 i Hälsingland 

har för att kunna undervisa i programmering. För att tydligare besvara huvudsyftet med 

frågeställningen har nedanstående frågor utformats i semi-strukturerade intervjuer samt 

enkäter: 
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1) Är matematiklärares utbildningsbakgrund tillräcklig för att undervisa programmering? 

2)Vad uppfattar matematiklärare vara syftet med programmering i matematikundervisningen? 

3) I vilken grad finns det resurser och vidareutbildning inom programmering för 

matematiklärare i berörd skola? 

 

2 METOD 
Under detta moment redogörs för vilka tillvägagångssätt som använts för att planera arbetet, 

samla in data samt analysera datat för att ge svar på frågeställningarna som ligger i grund för 

studien.  

2.1 Urval 

Examensarbetets frågeställningar kring lärares förutsättningar att kunna undervisa i 

programmering, har lett in urvalet till det som ska tas reda på och vilka urval som var viktiga 

för att genomföra studien. Då projektet handlar om matematiklärare för årskurs 4–6 fick fokus 

bli i första hand de lärare som är behöriga. Jag valde i början att enkäten skulle skickas ut till 

skolor i Hudiksvalls kommun inom radien av en mil eftersom syftet var att ta reda på vilka 

förutsättningar lärarna har inom min egen kommun som jag med stor sannolikhet kommer att 

arbeta i inom snart framtid och som ger en betydelse i min yrkesroll. Det geografiska området 

ändrades sedan till områden i Hälsingland. De orter som också valdes ytterligare var Alfta-

Edsbyn och Ljusdals kommun. Detta av anledning av att det första försöket med utskick av 

enkäter resulterade i för få svar och för att få ett bättre resultat på enkätsvar med fler svarande. 

 

Med tanke på hög svarsfrekvens togs också hänsyn till vilken tidpunkt det var lämpligt att 

skicka ut enkäter och brev enligt Ejlertssons (2005) rekommendationer. Exempelvis är det 

inte lämpligt att skicka ut förfrågningar i samband med lov eller liknande.   

 

Från början skickades enkäter till 13 skolor, av dessa fick 17 matematiklärare enkäten men då 

jag endast fick svar av tio skolor varav nio som svarade på enkäten och svaren från enkäten 

blev för få bestämde jag mig för att utöka urvalet av skolor och sände ut enkäter till flera 

områden i Hälsingland. Sammantaget fick 30 matematiklärare enkäten och 13 svarade på den. 

Med så få respondenter är det svårt att avgöra om urvalet är representativt för 

matematiklärare. 

 

Jag har också till en början intervjuat två lärare utöver de som fick enkäten, varav en av 

lärarna var obehörig lärare men har arbetat som lärare i 27 år och var den enda läraren på den 

skolan som arbetade med programmering. Detta gav intressant information att ta med i 

studien. Urvalet av lärare för intervjun bestämdes efter vilken respons jag fick från varje 

skola. Med de mailadresser jag hade tillgång till från början skickades förfrågan om intervju 

till fyra lärare där en lärare avböjde intervjun och en gav inget svar alls. Den lärare som inte 

ville medverka på grund av tidsbristen fick frågan om att möjligen svara på enkäten istället, 

vilket hon gav en positiv inställning till. En av de intervjuade lärarna kontaktade jag 

personligen via mail då vi kände varandra lite grann sedan tidigare. Ytterligare två lärare fick 

förfrågan om att bli intervjuad varav en från sydliga delen.  

I mitten av projektet då det insamlade datat var knapphändigt, bestämde jag mig för att vända 

mig till sociala medier för att få tag i ytterligare behöriga matematiklärare för en intervju. Jag 

fick en möjlighet, där tanken var att hon skulle svara via mail men vi bestämde en intervju via 

telefonen med tanke på att hon arbetar i mellersta delen av landet. Sammanlagt fick sex lärare 

förfrågan om intervjun och endast tre deltog. 
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2.2 Datainsamlingsmetoder 

Det empiriska projektet genomfördes med en kombination av kvantitativ enkätundersökning 

tillsammans med tre kvalitativa intervjuer. Det kvantitativa materialet syftar till att ge en 

helhetsbild av lärarnas förutsättningar, Bryman (2014) betonar att denna metod påvisar de 

skillnader mellan människor som ingår i en undersökning, medan den insamlade datan från de 

tre intervjuade matematiklärarna blir en hjälp till att specificera sig i frågeställningen i detalj. 

Bryman menar att enkäter är ett billigt och snabbt sätt att nå ut till flera för att besvara samma 

frågor. Johansson och Svedner (2010) tar upp i litteraturen Examensarbetet i 

lärarutbildningen att vid enkätundersökning bör man tänka på att enkätsvaren kan ge en bred 

och ytlig information om studenten enbart väljer den metoden. Det kan också ge för lite data 

om många avstår från att svara, därför menar författarna att en kombination av två metoder är 

att föredra vilket här har gjorts i denna studie. 

 

Metoden för enkäten blev att samla in data med hjälp av SurveyMonkey, en online plattform 

för insamling och analys av data. Verktyget är enkelt och tillförlitligt då det använder sig av 

SSL, Secure Socket Layer, som säkerställer att undersökning och resultat inte hamnar i orätta 

händer och det tillhandahåller dessutom ett snabbt sätt att nå ut till flera personer. En viktig 

aspekt vid utformningen av enkäten är att den inte ser omfattande ut för respondenten då 

många kan uppleva enkäter besvärliga att besvara. En enkel och tydlig utformning är att 

rekommendera (Bryman, 2014).  

 

Datainsamlingen för intervjun skedde personligen varav en per telefon med respektive 

matematiklärare. Inspelning av varje intervju gjordes med hjälp av Samsungs egna 

röstinspelningsapp på en Androidtelefon och den insamlade informationen har analyserats 

efter att ha lyssnats av ett flertal gånger och transkriberats. Jag förde också in små 

anteckningar från intervjun utifall tekniken skulle lägga av mitt i våra samtal, försäkrade jag 

mig om att skriva småord från av det som sades. När intervjun spelas in kan det vara en fördel 

då den som utför intervjun sedan kan lyssna i lugn och ro utan att behöva gå tillbaka till 

respondenten och fråga igen vid otydligheter. Materialet är då också enklare att användas i 

projektet menar Ejvegård (2009). 

 

2.3 Procedur 

Studien har hela tiden riktat in sig på att få en så klar bild som möjligt av matematiklärarnas 

förutsättningar i programmering, som möjliggör förståelse av hur de arbetar med det de har 

med sig tillsammans med det som finns till förfogande.  

 

I det första momentet för denna forskning mailade jag Hudiksvalls kommun och bad om 

mailadresser till rektorer för grundskolor i kommunen. Då dagarna gick utan resultat provade 

jag att ringa kommunen och bad om ovan nämnda uppgifter. Efter många moment och samtal 

hamnade jag med rätt person och fick en lista på kontaktuppgifter till rektorer för stadens 

grundskolor. Arbetet fortsatte sedan med att utforma de olika brev som skulle sändas till 

respektive rektor och lärare beroende på vad som efterfrågades. Första brevet (se bilaga 1) vid 

namn Mail till rektor på skolor skrevs och där lyfts min bakgrund och syftet med studien samt 

förfrågan om mailadresser till matematiklärare. Efter det skrevs ytterligare ett brev (se bilaga 

2) som skulle skickas till de behöriga lärarna om önskan att få deras medverkan och 

medgivande för enkäten. Det sista brevet utformades till lärare som skulle delta i självaste 

intervjun (se bilaga 3). Här ingick också en medgivandeblankett för medverkan. Samtliga 

brev sändes via mail till de skolor som hade grundskoleklass upp till sexan. Brevens datum 

för när läraren senast kunde svara ändrades vart eftersom mailen gick iväg. 
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Responsen från rektorerna dröjde och jag sände flera påminnelsemail till de berörda för att 

kunna få möjlighet att samla in data. Under tiden svaren kom in på enkäten skrevs 

bakgrunden och litteraturgenomgången för att kunna spara in tid för arbetet. Så småningom 

fick jag respons på tre möjliga lärare att intervjua, en från sydliga och en från nordliga delen 

av Hälsingland. Den sista och tredje läraren är från mellersta delen av landet.  Kontakten hölls 

mestadels via mail.  

 

På skolorna där intervjun skulle äga rum presenterade jag mig och vi satt i ett ostört rum. Jag 

gick också igenom anonymiteten för att få deltagarna bekväma i uppgiften de ska utföra. 

Ingen av de intervjuade lärarna kände till frågorna innan, det för att kunna få en mer personlig 

fakta och spontana svar. Undantaget var den tredje och sista läraren som blev intervjuad, då 

tanken först var att intervjun skulle ske via mail men det blev istället en telefonintervju (se 

bilaga 4). 

 

Innan enkäten skickades till berörda lärare efterfrågades pilotpersoner via sociala media 

(Facebook sluten grupp för vår klass i lärarutbildningen) och kurskollegor till studien för att 

säkerställa att frågorna är välformulerade och håller den enkelheten som det krävs för en 

enkät (Ejlertsson, 2005). Jag fick tillgång till två testpersoner och efter små justeringar i 

enkäten var den färdig att skickas ut (bilaga 5). 

 

Som tidigare nämnts fick jag in få svar från enkäten när processen startade och efter råd från 

handledaren skickades ytterligare mail till skolor utanför Hudiksvall men i Hälsingland. Efter 

det började analysen av de data som hade kommit in. 

 

2.4 Analysmetoder 

2.4.1 Kvalitativ data 

När det insamlade materialet för intervjun avlyssnats och transkriberats har jag markerat de 

delar från intervjun som kunde vara användbara kopplat till frågeställning. Deltagarnas 

identitet är kodade med fingerade namn, Helena, Lena och Jenny.  

2.4.2 Kvantitativ data  

Enkätsvaren gick jag systematiskt igenom och kategoriserade efter frågeställning med hjälp 

av Excel-kalkylprogram.  

 

2.4.3 Etiska principer 
Som forskare har jag tagit del av litteratur som uppmärksammar de etiska principer som finns. 

Exempelvis Brymans (2014) bok tar upp de fyra principerna som ligger till grund att tänka på 

när någon utför en forskningsstudie. Det fyra principer är, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

När det gäller informationskravet rörande syftet med undersökningen, frivillighet och de olika 

momenten i studien har jag i samband med breven som sänts via mail belyst dessa delar för 

deltagaren. I samtyckeskravet ingår att själv få bestämma över sin medverkan, vilket också 

informerades om i mailet. Konfidentialitetskravet innebär skydd för personers identitet 

(Bryman, 2014), vilket jag även här var tydlig med att berätta för de medverkande, att inga 

obehöriga kommer att kunna få tillgång till uppgifter eller materialet. Den sista principen, 



 

 

12 

nyttjandekravet, är enligt Bryman att när forskaren har samlat in material för sin studie, har 

den för avsikt att endast använda stoffet till sin forskning. I både breven för enkät samt 

intervjun och vid personlig kontakt har jag talat om vad jag kommer att använda mitt material 

till enligt reglerna för de etiska kraven. 

 

I detta examensarbete har även vetenskapliga forskningsetiska regler tagits hänsyn till i 

enlighet med God forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017). Det gäller i synnerhet integritet och 

anonymitet, att personuppgifter och privatliv inte finns med i enkäter eller annat material som 

har används till denna studie. Deltagarna har läst det brev som blivit sänt till dem och angett 

sitt medgivande beroende på intervju eller enkäter. Jag har också varit tydlig med dessa regler 

i alla mina kontakter oavsett mail- eller personkontakt. 
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3 RESULTAT 
Syftet med denna studie är att ta reda på vad lärare har för förutsättningar att undervisa i 

programmering i ämnet matematik och dessutom se om deras utbildningsbakgrund är 

tillräckliga tillsammans med de resurser som finns till förfogande på arbetsplatsen.   

I avsnittet presenteras de kvantitativa enkätsvar som har samlats in tillsammans med tre 

kvalitativa intervjuer som anses vara relevant för studien. Med utgångspunkt av resultaten har 

enkätsvaren och intervjusvaren sammanställts och kategoriserats. Teman har valts efter de tre 

frågeställningarna som genomsyrar hela arbetet. Först presenteras lärares utbildningsbakgrund 

och därefter redovisas lärares uppfattningar kring syftet med programmering i 

matematikundervisningen. Sedan klargörs vilka resurser lärare har tillgång till i samband med 

programmering på den egna skolan. Resultaten avslutas med frågeställningen kring 

vidareutbildning inom programmering för matematiklärare i berörd skola. Samtliga deltagare i 

både intervjuer och enkätundersökningen är kvinnor. 

 

Kortfattat resultat 

Sammantaget visar resultaten från enkäten (se tabell 1) att de flesta matematiklärarna anser att 

matematiken har en del eller mycket samband med programmering. I frågan som handlade om 

syftet till att eleverna ska kunna programmering svarade omkring 80% att det har med 

framtida yrken att göra, samtidigt som ungefär lika många anser att det har med att eleverna 

ökar sina förmågor i problemlösning och liknande. En lärare av 13 påstod att det gör 

matematiklektionen roligare och en annan gav inget av ovan svar. Cirka 46 % alltså 6 av 13 

som deltog i enkätundersökningen svarade att de känner sig ganska säkra i att undervisa i 

programmering medans dryga 23 % känner sig ganska osäkra i ämnet och undervisningen. 

Ungefär 30% hade ingen åsikt i den frågan. 54 % av deltagarna alltså 7 av 13 har deltagit i 

kurs i programmering medans 6 av 13 anger att de inte har gjort det.  

 

 

 

Undervisat i 

matematik i 

antal år 

Samband med 

matematiken 

För 

framtida 

yrken 

Ganska eller 

mycket säker i 

att undervisa 

Deltagit i kurs i 

programmering 

 
 

0–5 år 

6–11 år 

12–17 år 

18 år eller mer 

4 

4 

4 

1 

4 

4 

4 

1 

3 

0 

3 

0 

2 

2 

2 

1 

 
Tabell 1: Sammanfattning av resultatet där sammanlagt 13 matematiklärare deltog i 

enkätundersökningen och svarat på fem av enkätfrågorna. Exempelvis från vänster uppifrån: 

Av lärare med 0–5-års erfarenhet att undervisa i matematik svarar 4 lärare att 

programmering har ett samband med matematiken. 
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3.1 Är matematiklärares utbildningsbakgrund tillräcklig för att undervisa 

programmering?  

Den första frågeställningen presenteras i två grupper innehållande de svar som har samlats in 

från enkäten. Den första visar vilken ålder lärarna befinner sig i, den andra gruppen beskriver 

längden på utbildningsbakgrunden. Avslutningsvis tas det upp exempel från intervjun som 

mer i detalj ger svar på frågeställningen som handlar om utbildningsbakgrund är tillräcklig i 

samband med undervisning i programmering. Sammanfattningsvis visar resultaten från 

intervju och enkät att de flesta deltagare är mellan 40 och 55 år gamla och har genomgått 

minst 4 års utbildning. En av de tre intervjuade lärarna är inte behörig lärare men har 

tillsammans med en av de andra intervjudeltagarna ett eget intresse av ämnet. 

3.1.1 Resultat från enkät 

I enkätsvaren som besvarades av 13 matematiklärare visas att av de som blev tillfrågade var 

11 lärares längsta utbildning på fyra år medan en lärare hade mer än fem års 

utbildningsbakgrund och en har tre års utbildning i bagaget. Samtliga har en lärarutbildning i 

grunden. Temat är indelat i ålder och utbildningsbakgrund (se tabell 2).  

 

  

  
      

 
Tabell 2: Lärare kategoriserade på ålder och utbildningsbakgrund.   

 

3.1.2 Resultat från intervjun 

Utbildningsbakgrund såg också olika ut för de lärare som blev intervjuade. I grunden hade två 

av deltagarna i intervjun en lärarutbildning i bagaget. Lena som inte har en lärarutbildning har 

arbetat som lärare i 27 år och hennes bakgrund bygger mycket på erfarenheten som har 

kommit med åren. Samtidigt har hon ett stort intresse för programmering, vilket inte läraren 
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Helena från norra Hälsingland har. Som en jämförelse på hur det ser ut i övriga landet tas det 

också upp intervjudelar från läraren i mellersta delen av landet, som har betydelse för 

resultatet. 

 

För att svara på frågeställningen om utbildningsbakgrunden är tillräcklig för att kunna 

undervisa i ämnet programmering visar resultaten från den lärare utan behörighet att de lärare 

som arbetar på den skolan har lång erfarenhet av läraryrket som kan bidra till det nya ämnet 

men känner ingen motivation till att lära sig något nytt nu när de närmar sig pensionen. Lenas 

kommentar: 

 

“Men just det här med programmering ligger väldigt lågt. För att många har inte vågat ta till 

sig, har inte riktigt kunskapen och där är det väl någonting som kanske kommunen borde 

satsa på mera, se till att alla får den utbildning och det de behöver i grund och botten, för att 

våga ta itu med det. (“...”) den erfarenheten jag har här av kollegor som snart går i pension 

känner ibland att “näe men varför ska jag göra det här för att jag går i pension om två år”. 

Vilken jag kanske kan tycka är fel ibland, du har ju ändå två år kvar och jobba och de två 

åren hinner du lära ut en hel del och inte trappa ned för tidigt (”... “) ... med tanke på att man 

har jobbat så pass länge att man har kanske 2 år till pension och så har du en otrolig 

erfarenhet. Det som jag upplever är att man tycker som du säger att det är jobbigt och ställa 

om och att man ska behöva ta tiden att sitta med det här för att lära sig”.  

 

Helena som har tidigare och tillräckliga kunskaper inom matematik menar att hennes 

kunskaper ligger lågt inom programmering och med förståelse av vad samhället kräver. Hon 

tar in programmering i matematikundervisningen när hon känner att det behövs. Exempelvis 

när eleverna ska lära sig multiplikationstabellen sker det via spel där de får programmera. Den 

mesta programmeringen sker via ämnet teknik menar hon och att nivån ligger så lågt på 

mellanstadiet att det inte anses behövas några matematikkunskaper för att utöva 

programmering vare sig det är läraren eller eleverna som ska programmera. Kommentar från 

Helena själv: 

 

“Man kan ju programmera på så många olika sätt. Och då tycker jag att det kan vara kul att 

man gör “nu ska vi programmera mattespel, eller nu ska ni programmera den här gubben 

eller nu ska ni programmera den här roboten” det blir del i det kan man säga”. 

 

Hon menar också om en lärare vill avancera till svårare uppgifter att lära ut till elever istället 

för bara enkla grunder kan hon säkert göra det och formulerar sina tankar i ord genom att 

säga:  

 

“Men sedan kan man säkert om man är jätteduktig lärare, alltså en lärare som är duktig på 

programmering kan säkert göra mer avancerade uppgifter. Men jag, jag klarar inte av det. Så 

duktig är inte jag på programmering”. 

…” det är jättesvårt om man inte är superintresserad och det är inte jag “Skratt” jag gör det 

för att jag måste liksom”. 

 

Läraren Jenny som också har stort intresse för programmering belyser om vilka vägar hon har 

gått för att få sina lektioner så bra som möjlig och att elevernas progression går framåt. Hon 

menar att hon gärna förbereder sig själv innan lektionen men är sedan öppen med att man kan 

göra misstag tillsammans som man sedan lär sig utav. Det handlar om att våga som lärare men 

att eleverna inte behöver börja om när de kommer i högre årskurser.  Hennes kommentar: 
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“För när de börjar komma upp till mig då har de testat de här grejerna. Även om de inte har 

jobbat så jättemycket så vet man att de här grejerna har de i alla fall gått igenom”.  

3.2 Vad uppfattar matematiklärare vara syftet med programmering i 

matematikundervisning?  

Den andra frågeställningen presenteras i tre delar, den första delen indikerar om matematiken 

har ett samband med programmering. Den andra delen i tabellen och beskrivningen nedan tar 

upp vad lärarna tror är syftet med att eleverna ska kunna programmering. Det tredje och sista 

delen upplyser om antal år lärarna har arbetat som matematiklärare för årskurs 4–6. Slutligen 

tas det upp citat från intervjuer som beskriver de olika delarna mer i detalj så långt det går. 

Sammanfattningsvis visar enkätresultaten att majoriteten av deltagarna anser att syftet med 

programmering är att det ökar förmågor i problemlösning och liknande samt att det har med 

framtida yrken att göra. Dessutom anser alla deltagare i enkät och intervju, förutom en av de 

intervjuade, att programmering och matematik har något samband.  

3.2.1 Resultat från enkät 

Enkätsvaren visar att 7 av 13 som deltog i studien anser att det finns stort samband mellan 

matematik och programmering, medan 4 av 13 anser att det finns en del samband och 2 av 

dessa lärares åsikter tycker att det finns ganska mycket koppling mellan dessa ämnen.  

Matematiklärarna svarade också på frågan angående syftet med programmeringen på enkäten 

och resultaten visar att 6 av de 13 matematiklärare som deltog i undersökningen anser att 

syftet med programmering i matematikundervisningen har med framtida yrken att göra samt 

att det ger ökade förmågor i problemlösning och liknande. 3 av 13 anser att det har med att 

öka förmågor i problemlösning och liknande att göra. Samtidigt som 2 påstår att syftet har 

med framtida yrken att göra. Den sista av de 13 deltagarna svarade att det handlar om att se 

möjligheter och att IT är stort i dagens samhälle. 1 av 13 deltagare påstod att det har med 

framtida yrken att göra samt att det ökar förmågor och för att det gör matematiklektionen 

roligare. När det gäller frågan som ställdes rörande års erfarenhet av att undervisa i matematik 

för elever i årskurs 4–6 visar varierande erfarenheter. Exempelvis visar resultaten att 3 av 13 

lärare i studien har 12 till 14 års erfarenhet och de flesta av de anser att programmering har 

med ökade förmågor i problemlösning att göra. Se detaljerade data i tabellen nedan: 

 

 
 

Undervisat i matematik i antal år Samband Antal 

 

0–2 år B 3 

3–5 år A 1 

6–8 år A 2 

6–8 år C 1 

9–11 år B 1 
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12–14 år B 2 

12–14 år C 1 

15–17 år B 1 

Fler än 21 år A 1 

 

 
Tabell 3:  A = En del 

 B = Mycket 

 C = Ganska mycket    

 

Undervisat i matematik i antal år Syfte Antal 
  

0–2 år B 1 
  

0–2 år A, B 2 
  

3–5 år C 1 
  

6–8 år A, B 1 
  

6–8 år A, B, D 1 
  

6–8 år B 1 
  

9–11 år A, B 1 
  

12–14 år A 2 
  

12–14 år A, B 1 
  

15–17 år A, B 1 
  

Fler än 21 år A 1 
  

 
Tabell 3:          A = Öka förmågor i problemlösning och liknande 

     B = Framtida yrken 

     C = Att se möjligheter och att IT är stort i dagens samhälle 

     D = För att det gör matematiklektionen roligare 

Lärares synpunkter angående sambanden mellan matematik och programmering, uppfattning 

kring syftet med programmering i matematikundervisningen och erfarenhet av att undervisa i 

matematik. Flera svarsalternativ. 

3.2.2 Resultat från intervjun 

Lena uttrycker att när hennes skola började med programmering hade hennes klasser 

diskussioner kring hur saker och ting utför olika uppgifter, är det någon som har 

programmerat in instruktioner för att det ska fungera som det gör och för att få in tankesättet. 
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I matematikundervisning anses programmeringens syfte vara att hjälpa eleverna att tänka 

logiskt. Lena som har arbetat på sin skola i sex år motiverar: 

 

“Spontant tänker jag att programmeringen styr barnen att mera använda sitt logiska 

tänkande och hur saker i grund och botten styrs. Det är väl det jag tycker är och märker mer 

när vi startat med programmeringen, så blir det mer och mer tydligt i just sitt logiska 

tänkande och saker styrs från grund och botten”. 

 

I det stora hela klargör läraren Helena att programmering inte är inkluderat i 

matematikundervisningen på den skola hon arbetar på, förutom att de övar olika 

matematikuppgifter såsom slumpmässighet med hjälp av de digitala verktygen. Hon menar att 

programmering inte har någon stor del i matematikundervisningen. När det gäller det logiska 

tankesättet menar läraren att matematikundervisningen har kopplats ihop med 

teknikundervisningen. Hon återger vad Skolverket menar med programmering: 

 

“Det är liksom sådan liten del i matteundervisningen, programmeringen, när man tittar 

liksom på vad Skolverket säger också så att men det ska ingå. Men det har ingen jättestor del 

i matteundervisningen, det har det inte”. 

 

Vidare motiverar hon att: 

 

“matteundervisningen har liksom blivit involverad i teknikundervisningen, för att det är på 

tekniken som vi har kört programmering, då har vi kört Scratch, gjort Code.org, vi håller på 

med Micro:bits och vi håller på med spel och robotar och då kommer liksom matten i där 

automatiskt om man säger så att… “nu har ni gjort det här på Scratch nu ska ni göra det här 

matteprogrammeringen”så det är väl så vi tar in det liksom (“...”). Sedan kanske kommer det 

att komma på vissa mattelektioner också men jag tycker det blir mest i samband med att jag 

försöker få in det på tekniklektionerna (“…”)”.  

 

Den tredje läraren Jenny menar att matematikundervisningen blir hjälpt av programmeringen 

där eleverna får laborera med konkret material och testa sig fram och få förståelse över hur 

det ligger till med olika områden. Hon motiverar: 

 

“Jag tycker ju att den synliggör mer för eleverna mer konkret, till exempel jobbar man med 

vinklar och då man ska göra någon sväng så ser man konkret vad det är som händer och om 

jag har 90 grader och sådana saker. Speciellt när man jobbar med robotar och 

programmerar på (“...”) jag ritar figurer och ser. Ja, just det här med vinklar och sådana 

saker. Och förståelse, den ger en bättre förståelse för att det blir logiskt många gånger för 

eleverna, det blir mer tydligt. För att matematiken är annars ganska abstrakt och då tycker 

jag att programmering hjälper till mer konkret förståelse”.  

 

3.3 I vilken grad finns det resurser inom programmering för matematiklärare i 

berörd skola? 

Tredje frågeställningen redovisas i två etapper där den första tar upp de resurser som finns till 

förfogande på skolan läraren arbetar på och den andra etappen om läraren har undervisat i 

programmering. Avsnittet avslutas med de kommentarer från intervjun som är relevanta för 

frågeställningen. Alla deltagare i intervju och enkät har tillgång till minst en typ av dator till 

hjälp vid programmeringsundervisning. 
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3.3.1 Resultat från enkät 

I enkätsvaren från 13 lärare visas att alla har tillgång till Chromebooks på den skola de arbetar 

på. 6 har även tillgång till en dator och 5 av dessa har även en surfplatta. De tillfrågade fick 

även svara på om de har undervisat i programmering och där visar resultatet att av 13 som har 

svarat på enkäten fanns endast en lärare som inte hade undervisat i ämnet. 

 

 

 
Tabell 4: Resurser till förfogande såsom dator, chromebooks och surfplatta. 

3.3.2 Resultat från intervjun 

I jämförelse med de skolorna där intervjun ägde rum visar resultaten att det är stora skillnader 

när det gäller de resurser som finns till förfogande.  

 

Lena berättar att skolan har tillgång till olika robotar såsom sex stycken Bee-Bot och cirka 

åtta stycken Sphero-robotar där eleverna får programmera med hjälp av egna instruktioner 

eller via olika hemsidor och appar. När det gäller surfplattor brukar hennes klass låna dem 

från andra klasser när de inte används för att kunna programmera Sphero-bollarna med 

eleverna. Med tanke på att det är 94 elever har årskurs ett och två en klassuppsättning av 

datorer de delar på medans åk tre-fem har en-till-en dator. Hon kommenterar:  

 

“Ja, så vi har ganska mycket datorer, i förhållande till många andra skolor i kommunen. 

“Det blir otroligt stort hjälpmedel och vi kommer åt flera saker på helt annat sätt”. 

 

När Helena fick frågan om hur det såg ut med material och övriga resurser på hennes 

arbetsplats svarar hon:   

 

“Ja, det är väldigt bra. Alla elever har en varsin Chromebooks då, enklare form av dator och 

så att vi är välutrustad skola så måste jag säga. Och vi har en rektor som är väldigt positiv 

till digitaliseringen så att. Som nu när vi har önskemål om att köpa in till exempel Micro:bits, 

då kommer vi att få göra det. Hon är… vi har alla förutsättningar här för att få bra material 

och jobba med. Det kan jag inte skylla på”. 

 
I jämförelse med resultaten från en annan del av Sverige visar det sig att i skolan där Jenny 

arbetar på har eleverna också en varsin Chromebooks precis som skolorna där Helena och 
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Lena arbetar. Däremot när hon fick frågan om önskemål som skulle kunna underlätta hennes 

undervisning i programmering berättar hon att de blir mer låsta om de vill arbeta med annat 

än med Scratch på Chromebooks. Vill de arbeta med robotar och liknande krävs det en 

noggrannare planering och de är begränsade. Hennes motivation: 

 

“…det som är just nu vill jag ha Micro:bits till alla så har jag inte det hela tiden och sådana 

saker. Utan jag måste liksom planera mycket djupare så (“...”) då är jag begränsad i den tid 

jag har på mig. Jag kanske bara har de här två lektionerna sedan har jag inte material om 

jag liksom om jag har några robotar och sådana saker. Det är mera sådant som är 

önskemål”.  

3.4 I vilken grad finns det vidareutbildning inom programmering för 

matematiklärare i berörd skola? 

Den slutliga frågeställningen är indelad i två delar, den ena framhäver hur säker lärare känner 

sig för att undervisa i programmering och den andra utifall lärare har haft möjligheten att delta 

i en kurs i programmering. Slutligen ger nedan data en mer detaljerad bild av hur läraren 

känner för att undervisa i programmering samt om de har fortbildat sig. Sammanfattningsvis 

ser man i resultaten att ingen av deltagarna känner sig mycket säker i att undervisa i 

programmering och att ungefär hälften av respondenterna har deltagit i någon form av 

utbildning inom ämnet. I intervjuresultaten uttalar sig deltagarna att de har fått för lite 

utbildning i programmering. 

 

3.4.1 Resultat från enkät 

Resultaten från enkäten visar att 5 av 13 lärare i studien känner sig ganska säkra i att 

undervisa i programmering, 4 av 13 har svarat att de känner sig varken säkra eller osäkra, 3 av 

13 lärare har svarat att de känner sig ganska osäkra och 1 lärare som deltog i undersökningen 

känner sig mycket osäker att undervisa i programmering. Ingen i studien har svarat att de 

känner sig mycket säker. När det gäller frågan där matematiklärarna skulle svara om de har 

deltagit i en kurs i programmering visar resultaten att 7 av 13 lärare har gått i någon form av 

programmeringskurs medan 6 av 13 svarat att de inte gått någon kurs. 
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Tabell 5: kolumn vänster hur säker lärare känner i undervisning i programmering, 

     kolumn höger om lärare har deltagit i en programmeringskurs. 

3.4.2 Resultat från intervjun 

Läraren Helena, som har över 20-års erfarenhet av att undervisa i framförallt matematik visar 

att hennes låga intresse för programmering beror på att hon inte känner någon motivation till 

att skaffa sig de kunskaper hon behöver. Läraren är kritisk mot att undervisa i programmering 

och tycker själv att de har fått lite utbildning med tanke på vad som skall utföras. Hon menar 

att om man är intresserad går det lättare att söka material och kunskap via nätet och 

kommenterar på följande sätt när hon blir tillfrågad; har du haft möjligheten till fortbildning i 

programmering? 

 

“...det har alltså varit, jag har bara varit på Skolverket som hade ju en dag då för oss och 

sedan så har jag fått lite från KomTek. Men det har inte varit mycket utan jag har fått leta 

själv, på nätet och då är det ju Scratch (“...”) det är otroligt dåligt egentligen. Vi har fått 

väldigt lite på fötterna, vi ska börja undervisa i någonting vi inte har fått någon utbildning i. 

Så det har jag har varit väldigt kritiskt mot utan det är avhängigt om du är själv intresserad 

och söka kunskaper “.  

 

Hon menar också:  

 

“Men sedan känner man att det är jättekonstigt att de har infört det här i skolan utan liksom 

förbereda personalen på något sätt. (...) Jag har varit jättekritisk. Jag har jämfört det med att 

nu ska du undervisa i finska, här har du en bok om finska språket, det är ungefär på samma 

nivå tycker jag. Så jag har varit väldigt kritiskt men samtidigt så har, jag måste ju lösa det på 

något sätt. Så jag har sökt så mycket som jag har kunnat själv. Men jag tycker att jag har fått 

för lite”. 

 

Med KomTek¹ kurs och material som läraren ser fram emot att få gå och använda ges en 

stabilare trygghet att undervisa i programmering menar hon. Helenas ytterligare kommentar:  

 

“Och då vet jag att det blir ett jättebra material. För att de alltid har bra material så det 

längtar jag efter. Där kan jag tänka mig att, att jag kommer få mer på fötterna och liksom lite 

mer, ja, mera tydligt liksom. Då får man alltid gå endagarskurs också att lära sig materialet 

och så där. Så då kommer jag känna att det kommer att bli roligare, ...vi måste ha mer 

utbildning det säger vi alla som håller på med det här”. 

 

Som ovan analys påvisar finns det NTA-lådor från KomTek i Hälsingland, där material finns 

att ta till, finns det även för den kommunen Jenny arbetar i. Fortbildningen har dock sett olika 

ut även där alla tre lärarna arbetar. 

 

Lena uttrycker en annan bild när det gäller fortbildningen i Hälsingland för grundskolelärare. 

Det kan vara allt från att utbildningar är dyra till att det som lärare krävs ett eget intresse i att 

visa vad som finns för utbildningar att kunna gå. Hon har just nu en utbildning hon har 

presenterat för rektorn och önskar att få gå. I övrigt har de en nyanställd IKT-pedagog som 

kommer till skolan och hjälper till vid exempelvis arbete med Scratch. Lena motiverar när hon 
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blir tillfrågad - “Har du fått möjlighet att då gå på något själv? Gå en utbildning för att 

undervisa?”: 

 

“Nej, det har vi inte. Vi hade en liten startuppgift i början på förra läsåret, där man gick 

igenom. Det var då när de här Bee-Bot:arna var ny, där man gick igenom hur de fungerade 

och sånt där. Sedan får man... det har som sagt varit dåligt med pengar i kommunen. Det 

finns inga pengar till fortbildning. Och med tanke på att de här fortbildningarna är gräsligt 

dyra så blir det ofta ett nej. Mycket handlar om ett eget intresse också, hur intresserad man är 

själv, ta och lära sig saker också men sedan får man alltid diskutera, så fort det blir ett nytt 

år, så får man börja diskutera. “Nu finns det dem här utbildningarna, finns det möjlighet och 

gå?” det gäller och vara på och trycka på själv, också vad man behöver för någonting”. 

 

Skolan där Lena arbetar på gör ingen skillnad på behöriga lärare och obehöriga utan alla kan 

gå en kurs oavsett legitimation och hon menar:  

 

“Jag tror, gör man för stort mellan behörig och obehörig så tror jag att man kommer att få 

problem ganska snart på skolan. Här är det inte den skillnaden, man gör inte skillnad så. 

Utan de gånger jag behöver hjälp med de saker jag inte kan då hjälps man åt.” 

 

Jenny hade en annan synpunkt när det gäller fortbildning men det påminner en del om Lenas 

kommentarer när det gäller eget intresse och att skaffa utbildning på egen hand när det gäller 

programmering. Hon nämner att det som ges i första hand är en kurs via högskolan som 

Skolverket ansvarar för. Hennes kommentar: 

 

“Ja, förra läsåret så hade Skolverket eller det har de nu också kurser som de liksom ger 

uppdrag till högskolan att hålla i deras regi med programmering och då första året så stod 

det ingenting om att det bara var för årskurs 7–9 eller gymnasiet och då sökte vi, jag (vi var 

två stycken) och en annan. Då läste vi på Linnéuninversitetet, då var det väldigt mycket 

Scratch och Micro-bits som var för det stod inte (“…”) men nu till hösten när vi hade andra 

som ville söka då stod det bara att det bara var för 7–9 inriktning så vi hade lite tur där då att 

vi kom med förra året då för då stod det inte att det var för (“…”) att lågmellanstadielärarna 

inte fick gå. (“...”) så den har jag gått i alla fall. Så här Skolverks-uppdragskurs som 

Linnéuniversitetet hade då. Men sedan har jag fortbildat mig, jag har ett sådant intresse så 

jag har fortbildat mig själv mycket…” 

 

När Jenny har gått egen väg för att skaffa kunskaper inom programmering har hon gjort på 

följande sätt för att kunna vara förberedd innan hon lär elever: 

 

“...jag har ett sådant intresse så jag har fortbildat mig själv mycket…jag har gått kurser på 

nätet, läser (“...”) egentligen så började jag för sju år sedan. Då läste jag en högskolekurs 

7,5 poäng uppe i Umeå, då var det kreativt lärande och berättande någonting, det var då 

Scratch kom in som berättande, animera och berätta så, den är också en form av en 

utbildning. Då fick vi lära oss Scratch då. Men sedan, det är ett intresse, jag har lärt mig 

själv och jag testat, lärt mig tillsammans med barnen, de har lärt mig en hel del också…så 

har jag lärt mig så mycket innan jag kör igång med dem så att jag kan starta med dem. Sedan 

kommer ju de på under tiden, mycket och tipsar och så. Jag tror att det viktiga är att man 

vågar starta, känner och visar eleverna att jag inte kan allt utan jag lär mig, jag måste också 

tänka igenom, vi får prova tillsammans. Och att de ser att man kan göra misstag tillsammans 

med dem. Att vi verkligen ser att jag kan inte allt det här heller. Så att just det här att våga, 
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våga göra fel tillsammans med eleverna och testa. “Nej, det här blev inte bra utan vi testar nu 

då istället för att det ska funka och sådana saker”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
¹KomTek, erbjuder en lärmiljö som komplement till den vanliga teknikundervisningen. Den är till för både 

eleven och pedagogen, oftast i teman eller projekt med färdiga koncept och material att använda. 
Mer information finns på deras egen hemsida: https://komtek.se/ 
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4 DISKUSSION 
Detta slutliga avsnitt börjar med en sammanfattning av resultatet följt av diskussion och 

problematisering av resultatet gentemot tidigare forskning och studier som har tagits upp i 

avsnitt ett. Även metod tas upp i diskussionen tillsammans med de frågeställningar som hela 

studien bygger på. Avsnittet avslutas med slutsatser. 

 

Sammanfattning: Den aktuella studiens resultat från enkätsvaren visar att nästan alla 

matematiklärare anser att matematiken har en koppling till programmeringen. När det gäller 

lärarna som blev intervjuade påstår två av tre lärare att matematiken ökar elevernas logiska 

tänkande och ger en konkret bild av vad som händer i den aktuella uppgiften. Respondenterna 

både de från enkäten och intervjun påstår sig ha tillgång till någon form av dator men att det 

är det övriga materialet som kan sätta käppar i hjulet för alla inblandade. Flera lärare i 

undersökningen har fått någon form av utbildning i programmering men det är inte tillräckligt 

för att lärare ska känna sig tillräcklig säkra att undervisa i ämnet. För trots utbildning visar det 

sig i enkätsvaren att flera lärare känner sig osäkra i att undervisa i programmering då de anser 

sig ha otillräckliga kunskaper. 

 

4.1 Metoddiskussion 

I detta moment diskuteras hållbarheten i de resultat som har kommit fram samt 

tillförlitligheten i studien. 

 

Tillförlitlighet: Mitt val av metoden kvantitativ enkätundersökning tillsammans med 

kvalitativa sem-istrukturerade intervjuer gjorde att studiens frågeställningar hade en möjlighet 

att kunna besvaras. Det som var negativt med enkätundersökningen var att risken att inte få 

tillräcklig svarsfrekvens var hög vilket kan leda till otillförlitliga data att arbeta med, därför 

ökades urvalet geografiskt. Dessutom valdes också ett komplement till studien med intervjuer 

som kunde ge möjlighet att ställa flera följdfrågor än vad som ryms i en enkät. Bryman (2014) 

ger tips om hur den kvantitativa metoden fungerar, bland annat att denna metod används som 

komplement till en annan metod för att få mer tillförlitlighet i resultaten. 

Strukturen på studien är byggd precis på det här sättet, för att jag inte enbart ville ha ytliga 

data att utgå ifrån även om den kvantitativa metoden snabbt når ut till respondenterna. För att 

också försäkra mig om att kunna slutföra undersökningen, även om få svarar på enkäten, blev 

intervjuerna en ytterligare källa (Johansson & Svedner, 2010). 

 

Tanken bakom urvalet av de personer som i första hand valdes ut för studien var att de skulle 

vara behöriga matematiklärare. Då det var svårt att få tag i behöriga matematiklärare som 

kunde ställa upp för intervju bestämdes att en lärare som svarat på mailet och som var 

obehörig skulle delta i intervju. Hennes information belyser matnyttiga data för studien bland 

annat att flera skolor i kommunen har obehöriga lärare som undervisar i de olika ämnena och 

dessutom att de har lång erfarenhet av pedagogiska yrken. Kvinnorna är överrepresenterade 

bland matematiklärare i de skolor som blev kontaktade. Detta visas bland både deltagare i 

enkät och intervju. Det hade varit intressant att få svar från några av det motsatta könet för att 

kunna jämföra svaren och funderingarna kring programmering. 

 

När det gäller frågorna i enkäten är de kortfattade och testade av pilotpersoner innan de 

skickades ut till rätt personer för insamling av data. Tips, råd och utformning har bland annat 

hämtats från Bryman (2014) och Ejvegård (2009). Ejlertsson (2005) betonar också att en 
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forskare inte behöver uppfinna hjulet på nytt utan mycket väl kan titta på hur andra har gjort 

när det gäller frågor i en studie.  

 

Intervjufrågorna följde samma princip som enkätfrågorna, korta och tydliga som inte skulle 

missförstås. Frågorna var få men specifika för att kunna få svar på frågeställningar i detalj, 

med utrymme för följdfrågor. Frågorna skickades inte heller i förväg till respondenterna för 

att försäkra mig om att lärarna inte skulle förbereda sig och endast ge en bild från det 

perspektiv de känner till just då. Det hade inte presenterat en rättvis bild om frågorna kändes 

till i förväg och läraren tog reda på allt och bara matade på med svaren. En lärare fick 

frågorna via mail, då vi i början hade bestämt att intervjun skulle ske den vägen. Trots det, 

gav det bra resultat som inte var olikt från de andra två lärarna. Intervjun skedde också avskilt 

där inga obehöriga störde momentet. Matematiklärarnas svar spelades in för att inte gå miste 

om någon detalj som sades under tiden, vilket också ger hög reliabilitet. Det som kan vara 

negativt med inspelning är att deltagarna kan kännas stela och inte lika naturliga som när de 

diskuterar i en vanlig konversation utan inspelning. För att förhindra detta började 

inspelningen lite tidigare än frågorna kom på tal, där presentationen av studien berättades. Det 

bidrog till en lättare stämning och mer avslappnad miljö där svaren inte lät alltför konstgjorda. 

Informationen om etiska principer gavs för att ytterligare försäkra att breven som 

respondenten fått blivit granskade. Detta bidrog också ytterligare till en välfungerande 

intervju.  

Det som lyfter studien är att allting har planerats, genomförts och dokumenterats noggrant för 

att kunna ge ett verkligt resultat. Reliabiliteten ökar i detta sammanhang och medför att andra 

forskare kan använda materialet för att utföra liknande undersökningar (Bryman, 2014).   

 

Då undersökningen endast utförts i ett begränsat geografiskt område och antalet respondenter 

var få och dessutom endast bestående av kvinnor är det svårt att generalisera vad 

matematiklärare anser vara syftet med programmeringen i matematikundervisningen. Det är 

således inte orimligt att den generella uppfattningen om syftet med programmering i 

matematikundervisningen ser annorlunda ut jämfört med min studie om man ser till hela 

Sverige och lärare av båda könen vilket också Bryman (2014) nämner i sin bok 

Samhällsvetenskapliga metoder. 

 

Resultaten av insamlade data täcker till stor del de frågeställningar som avsågs att undersökas. 

Var och en av de tre frågeställningarna som finns i arbetet besvaras och ger en bild av vad 

lärare har för förutsättningar att undervisa i programmering. Trots få svar från enkäten täcker 

det ändå det som efterfrågas. En önskan skulle vara att få in fler svar som närmar sig de 30 

som fick frågan om deltagande men när svaren passerade tio började svaren se lika ut och gav 

inga nya infallsvinklar. Validiteten av studien ger en korrekt uppfattning av det som har 

undersökts, då planeringen, genomförandet och analysen har gjorts noggrant och följt den 

vetenskapliga metoden.  
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4.2 Resultatdiskussion 

I det här avsnittet presenteras de resultat som anses vara viktiga och som ger en bild av vad 

lärare har för förutsättningar att arbeta med programmering tillsammans med elever och det 

som kan hjälpa till på vägen till en bättre yrkesroll. Detta kopplas med vad tidigare forskning 

redan har presenterat i avsnitt 1.2 som ger en vetenskapligt grundad studie. 

 

Teoretisk tolkning: Denna studies syfte har varit att besvara dessa frågeställningar: 

• Är matematiklärares utbildningsbakgrund tillräcklig för att undervisa programmering? 

• Vad uppfattar matematiklärare vara syftet med programmering i 

matematikundervisning. 

• I vilken grad finns det resurser och vidareutbildning inom programmering för 

matematiklärare i berörd skola? 

Frågeställningarna presenterar en helhet i vad matematiklärare har för förutsättningar att 

undervisa i programmering i årskurs 4–6.  

 

En lärare blir aldrig färdiglärd utan kommer ständigt i sin yrkesroll att behöva fortbilda sig i 

samband med vad samhället efterfrågar men också för sin egen del för att kunna växa som 

individ. Programmering är i dagsläget ett ämne som lärare ska kunna för att förbereda elever 

för framtiden (Skolverket, 2018). Tidigare forskning visar att matematiken är en viktig grund 

för att eleverna ska kunna programmera och att läraren ska undervisa i programmering. För att 

också få elevernas förmågor att utvecklas i det nya ämnet krävs att läraren är bekväm med sin 

roll i det nya ämnet och med sina ämneskunskaper (Håkansson & Sundberg, 2012). Detta är 

en förutsättning som lärare för att kunna utöva sin profession. Clements (2002) hävdar att 

eleverna kan lära sig matematik genom att programmera, här vinner både läraren och eleven 

på att utveckla två ämnen på en och samma gång. Resultatet från studien visar att nästan 

hälften av alla deltagare som svarade på enkäten har undervisat i ämnet matematik i mer än 

nio år och de flesta svarade också att programmering har ett samband med matematiken.  

 

Det som är intressant när man tittar på samma grupp i undersökningen, är att det visar sig att 

endast 6 av 13 lärare känner sig säkra i att undervisa i ämnet. Ytterligare visar intervjustoffet 

att två av tre lärare uppger att matematiken ökar elevernas logiska tänkande samt att 

programmering också ger en djupare förståelse av matematiken, hur det fungerar och 

synliggör mer konkret för eleverna, som till exempel Jenny berättade om när de arbetar med 

vinklar och eleverna visuellt lär sig hur allting hänger ihop. Helena håller inte alls med om att 

matematiken är stor del i programmeringen och hänvisar till Skolverket. Hon menar istället att 

programmering slås ihop med ämnet teknik vilket står i kontrast mot vad majoriteten av de 

andra lärarna anser. Ur en annan infallsvinkel finns det också en syn på hur matematiken och 

programmeringen kan hänga ihop. De två intervjuade lärarna som svarade att det finns ett 

samband mellan matematik och programmering har också ett intresse för programmering, 

vilket lyfter frågan om det krävs att intresse för programmering för att se ett samband med 

matematik. Jenny och Lena lär sig gärna själva om ämnet och förbereder sig innan 

undervisningen. Här finns det alltså en indikation på att intresse kan ha stor betydelse för att 

kunna undervisa i programmering, samt en förståelse över varför programmeringen är viktig 

del i undervisningen idag. 

 

Helena berättade att det är som att lära elever finska och uttrycker det med att “här har du en 

bok, lär ut finska!”. Läraren har tillgång till det material och verktyg hon behöver men saknar 

ändå det grundläggande i hur hon ska undervisa i programmering. Alltså att förutsättningar 
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finns på arbetsplatsen men en annan förutsättning kan vara motivation, intresse och 

vägledning. Detta kan spela en stor roll för det nya i samhället och för att kunna delta själv 

och sedan se till att eleverna får de förutsättningar som gagnar deras framtid. Det finns flera 

infallsvinklar när det gäller förutsättningar som intresse och motivation. Klingbergs (2019) 

forskning visar att läraren borde känna till vad det innebär att använda den digitala tekniken i 

undervisningen, där fokus kan försvinna från elevers inlärning och hämmar istället för gynnar. 

Lärare behöver alltså inte vara en hjärnforskare för att programmera med elever utan här 

gäller det att hela tiden ha syftet tydligt i undervisningen. 

 

Citaten från Clements studie (2002, s. 15) där en lärares tankar kring programmering och 

undervisning lyder “One teacher reflected, ‘As you work into using the computer in the 

classroom, you start questioning everything you have done in the past and wonder how you 

can adapt it to the computer. Then, you start questioning the whole concept of what you 

originally did (Dwyer et al, 1991).” Ger en intresseväckande syn på den verkliga bilden av 

hur läraren reflekterar beträffande sin utmaning till ämnet programmering.  

 

Idag handlar programmering om att hänga med i utvecklingen som medborgare och inte 

enbart att lära sig att koda på en dator. Samhället vill alltså förbereda sina medborgare där de 

både kan bidra till och hänga med i den digitala världen (Åkerfeldt et al. (2018). Det är i 

skolan läraren och eleven ska ges rätt förutsättningar för att kunna följa med i det 

teknologiska tempo som råder i samhället. Mannila (2017) diskuterar den så kallade 

allmänbildningen, exempelvis att kunna kommunicera med omvärlden på nya sätt än tidigare. 

Barn är födda i en högteknologisk värld, de känner inte till världen som den var innan 

mobilen eller annan teknik var en del av vardagen. Tidigare forskning (Strawhacker & Bers, 

2018) har visat att elever från åk två har förmågan att kunna programmera och det faller dem 

naturligt. En lärares största roll är att få elevernas olika förmågor att utvecklas och det är 

intresseväckande att svar från enkäten från denna studie visar att endast 6 av 13 lärare anser 

att programmering har med framtida yrken att göra. Endast 3 svarar att det har med 

problemlösning och att öka förmågan att göra. Här visar endast en liten andel att läraren 

känner till programmering och samhällets krav. Franzén (2016) menar också att läraren ska 

förbereda eleverna men att hon också arbetar ämnesövergripande. Det kan vara ett sätt för en 

lärare att ta in programmering för att tillsammans med eleverna öva kunskapen, precis som 

Helena berättar att man kan programmera på många olika sätt. 

 

Åkerfeldt et al. (2018) studie visar att lärarstudenter inte förbereds med tillräckliga kunskaper 

om material och vilka resurser som behövs för att kunna undervisa i programmering. I det här 

fallet handlar det om att lära sig vilka olika verktyg det finns för att kunna använda i 

undervisningen, tillgång till Chromebooks för bland annat individuella arbetsuppgifter och 

små programmeringsbara datorer. Exempelvis Micro:bit som blir en tillgång för varje elev i 

en klass. En annan studie som har gjorts tidigare än Åkerfeldt et al (2018) visar också att 

lärarutbildningarna inte förbereder blivande lärare i programmering eller den digitala tekniken 

(Papancheva & Karadimitrova, 2017). Tittar man på vad som har hänt långt efter lärarna tagit 

sin examen visar det sig i enkätsvaren att lärarna och klasserna har tillgång till det material de 

behöver såsom ChromeBooks eller surfplattor. Två av de tre intervjuade lärarna berättar också 

att det inte är någon brist när det gäller datorer utan här handlar det mer om att få tillgång till 

annat material för undervisningen.  

 

Studien som gjordes i Nederländerna av Saeli, Jochems och Zwaneveld (2012) visar att 

läromedel som handlar om programmeringundervisning är att föredra för lärare utan tidigare 

kunskaper inom programmering. En lärare behöver dock inte låsa sig till att inte kunna 
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undervisa på grund av brist på material då forskning visar att internet är en utmärkt källa för 

material som fungerar som läromedel.  

 

Lärare från två av skolorna i denna studie berättar att de har bra med resurser men när det 

handlar om fysiska robotar att programmera är det aningen mer begränsat.  

 

Vidare visar den forskning som Majherova och Králík (2017) har tagit fram att 5 av 13 

studenter i en undersökning föredrog att använda virtuella verktyg när det gällde att 

programmera en robot. 

Det vore intressant att använda sig utav den virtuella tekniken och därmed spara både tid och 

pengar och vidare slippa låna eller vänta på de fysiska robotarna. En tredje lärare, Jenny, hade 

en önskan om att få större tillgång till Micro:bits då hon ansåg att tiden inte räcker till för de 

få de har tillgång till. I hennes fall skulle den virtuella miljön passa utmärkt med tanke på att 

de hade Chromebooks och surfplattor.  

 

En färsk studie som har gjorts av Skolverket tar upp hur det ligger till med resurser ute i 

skolorna. Rapporten är en första uppföljning av den nationella digitaliseringsstrategin för 

skolväsendet 2018 (Skolverket, 2019) där resultaten visar att det har skett en genomsnittlig 

ökning av elev per dator eller datorplatta från 1,9 till 1,3 i jämförelse med utvärderingen från 

2015.  Studien har även tittat på ifall eleverna i grundskolan har en personlig dator antingen 

lånad eller fått av skolan. Rektorerna på grundskolan förklarar att i knappt tre av tio 

grundskolor har de flesta en personlig dator eller platta som de har fått eller lånat från skolan. 

Det handlar om knappt hälften av grundskoleeleverna men att andelen har ökat sedan 2015 

där det var tre av tio av eleverna. Detta bekräftar eleverna i grundskolan när de får svara på 

samma fråga om en egen dator eller datorplatta. Vilket också är en ökning från tidigare åren. 

Det som också är väsentligt i denna studie är att lärarna intygar informationen forskarna har 

fått av rektorerna och eleverna.  

 

Andelen av tillgången av de digitala verktygen är också större ju högre årskurser det handlar 

om. I rapporten uppger fyra av tio elever att de använder en dator eller datorplatta i nästan alla 

ämnen, också det är en ökning från föregående studie 2015 där det var endast två av tio. Detta 

är alltså inte bundet till endast matematiklektioner (Skolverket, 2019). 

 

Det är inget nytt att många lärare inte kan undervisa i ett ämne som programmering då de inte 

har gått en kurs eller skolan inte har haft det på agendan.  I en undersökning som har gjorts 

om matematiklärarnas trygghet i att undervisa i programmering av Lärarnas Riksförbund 

(Larsson, 2017, 4 september), känner sig 29 % av de tillfrågade ganska osäkra när de fick 

frågan “Hur säker känner du dig på vad det innebär att undervisa enligt följande nya centrala 

innehåll: "Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för 

matematisk problemlösning." och 57 % känner sig mycket osäkra. Resultaten visar att åtta av 

tio lärare känner osäkerhet i att undervisa i ämnet.  

 

Ur en annan studie från NyTeknik (Fahlén, 2017, 8 september) visas att matematiklärarna kan 

lite om programmering och att det krävs en satsning för att de ska kunna undervisa i det nya 

ämnet. Siffrorna från undersökningen visar att åtta av tio mattelärare känner en osäkerhet att 

undervisa i programmering. Det krävs att lärarna utbildas i både ämnet programmering och 

hur undervisningen ska gå till. Fahlén menar att det krävs en högskoleutbildning i detta ämne 

och att skolan ska ge alla elever en likvärdig utbildning där lärarna är kompetenta nog att nå 

målen. I jämförelse med forskningen som Papancheva och Karadimitrova (2017) visas att 
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grundkunskaper i programmering fortfarande saknas i lärarutbildningen. Om det inte är där 

läraren ska utveckla sina förmågor i ämnet till början, var ska det då ske? 

 

I denna undersöknings enkätresultat som handlade om hur säkra lärarna känner sig i att 

undervisa i programmering visar det sig att nästan en tredjedel känner sig osäkra i det nya 

ämnet. Detta kan kopplas med att nästan hälften inte har gått någon kurs i programmering. 

Vilket inte är överraskande med tanke på den osäkerhet som råder bland lärarna. Det kan 

mycket väl vara så att om de hade haft möjligheten hade de möjligen svarat annorlunda.  

 

Ur intervjun berättar Helena som har 20 års erfarenhet att de har fått en väldigt liten grund att 

stå på, endast en dagskurs genom Skolverket. Med tanke på vad som krävs av lärarna ur 

Läroplanens perspektiv, i matematiken ska elever ges möjlighet att lära sig programmering för 

att bland annat lösa matematiska problem och förstå betydelsen av begrepp av många slag 

(Skolverket, 2019), har de ingen god grund att utgå från, åtminstone i den skola hon arbetar 

på.  Helenas motivation till att själv söka sig kunskapen på nätet är väldigt låg. Däremot 

förlitar hon sig på KomTeks material för undervisningen. En fundering som har dykt upp i 

samband med denna studie är just hur lärarna känner inför programmering och vet Skolverket 

eller regeringen om att de känner på det här sättet? Med tanke på all uppmärksamhet i media 

borde de ha nått fram med något slags budskap och att snart lägga tillrätta alla pusselbitar om 

programmeringsundervisning och om vad som krävs för att en lärare ska utöva sin yrkesroll.  

 

Lena som arbetar i en annan skola uttalar sig om att kurser i programmering är dyra och att 

det som ligger på lärarna som tidigare nämnts är eget intresse. Det hon hoppas på är att 

rektorn ska godkänna hennes önskan om en fortbildning hon vill gå. Detta resultat från 

intervjun ger en nybliven lärare en bild av en instabil framtid inom matematiken. Jennys 

erfarenhet när det gäller fortbildning ligger nära de andra två lärarna från intervjun. Det som 

skiljer sig är att hon berättar om Högskolekurser lärarna har möjligheten att gå men som det 

ser ut nu handlar det om kurser för lärare på högstadiet. Programmering är nytt, det vet lärarna 

om, vilket också kräver en förändring i flera områden inte enbart ligger i lärarnas eget intresse 

och förmåga.  

 

 

Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning: Den här studien har utförts för att öka 

lärarens vetskap om programmeringens innebörd i undervisningen och vad som krävs i både 

kunskaper och resurser. Resultaten visar tydligt att lärarna inte är helt förberedda för att 

utveckla elevernas förmågor i programmering. Läraren har inte alla förutsättningar som det 

ser ut idag för att kunna fullborda en undervisning och möta kunskapskraven. Det som 

ytterligare skulle vara intressant vore att studera hur elevers förutsättningar ser ut när det 

gäller programmering. Idag har vi elever med olika behov som behöver utvecklas i sin egen 

takt och nivå. Finns det resurser för dessa elever? Lärares förutsättningar vet vi, men elevers 

är också intressant att undersöka. 
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5. SLUTSATS 

Det är inte enbart i Sverige som det studeras programmering i skolan. Forskning visar att 

också England, Finland och Bulgarien har tittat på lärarnas kompetens och vad 

programmering innebär för samhället. I Finland (Kjällander et al., 2016) exempelvis har man 

infört programmering innan Sverige precis som de andra två länderna. Kan det vara så att 

Sverige kan få möjligheten att ta del av konkreta exempel på hur skolorna där har gjort för att 

introducera programmering effektivare i den svenska skolan?  

Idag saknar många lärare tillräckliga kunskaper för att möta upp den nya läroplanen 

(Skolverket, 2018) som regeringen har tagit fram, vilket kanske kan förklaras med den korta 

tid programmering har varit obligatoriskt. Det behöver heller inte innebära att lärare inte ska 

arbeta inom sin yrkesroll även om resultaten från intervjun visar att många inte finner 

motivationen till att lära sig att programmera med sina elever.  

Det är viktigt att diskutera på sin arbetsplats om vad som sägs i den forskning som redan finns 

om programmering och ta fram realistiska grunder och mål som ryms inom skolans budget för 

den skola man arbetar på. Att till exempel kräva en programmeringsmiljö till varje elev 

kanske inte är ekonomiskt hållbart, men grupparbeten och virtuella miljöer kan minska 

utgifter för inköp av till exempel robotar och datorer. Barn spelar spel och gör gärna egna spel 

vilket är en guldgruva för lärare att använda genom att lära känna sina elever (Majherova & 

Králík, 2017; Perrenet et al., 2012). 

Denna undersökning visar att det finns visst material till förfogande men det krävs fortfarande 

en gedigen insats för att programmering ska fungera på alla plan och med alla parter. Det är 

inte heller enbart lärare som ska ta sitt ansvar över programmering i skolan. Rektorer och 

politiker måste hjälpa till för att förutsättningarna blir så bra som möjligt. Idag går det mycket 

fort när det gäller digitalisering och programmering men för att skynda på processen 

ytterligare med exempelvis extrainsatta fortbildningar så säger forskningen (Säljö et al., 2014) 

att det behövs lugn och ro för att bearbeta, analysera och lära sig det nya ämnet på bästa sätt. 

I Sverige behöver vi satsa på lärares kompetens och motivation för det kan samhället vinna 

mycket på i längden. Det behövs en ekonomisk insats för att tillsätta extra personal under 

tiden som ordinarie lärare, i synnerhet de som har ett eget intresse, får möjlighet att fortbilda 

sig under arbetstid. Att dessutom kunna erbjuda en kontinuerlig vidareutbildning för att hålla 

kunskaper uppdaterade skulle erbjuda eleverna en mer dagsaktuell kunskap i sin utbildning.   
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BILAGOR 
 

Bilaga 1:  Mail till rektor på skolor 
 

 
 

 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Amber Lie, och jag läser nu mitt sista år till grundlärare och skriver ett 

examensarbete i ämnet matematik med inriktning programmering på Högskolan i Gävle. 

 

Syftet med mitt examensarbete är att ge en helhetssyn över vad tidigare forskning samt min 

egen studie visar gällande lärarnas kompetenser, för att kunna uppfylla styrdokumentens krav 

på vad eleverna ska uppnå i grundskolan när det gäller programmering. 

 

Min önskan är att kunna få mailadresser till matematiklärare i årskurs 4-6 på er skola, där 

jag kan sända en kort enkät som ska besvaras till min studie. Jag hoppas att ni kan hjälpa mig 

med detta. 

 

Enkäten som ska besvaras innehåller 10 frågor och tar inte mer än 10 minuter att besvara. 

Enkätundersökningen är frivilligt men jag hoppas och är tacksam att så många så möjligt kan 

delta.  

 

Med vänlig hälsning 

Amber Lie 
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Bilaga 2: Följebrev till enkät 

 

 
Följebrev till enkät 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Amber Lie, jag är en lärarstudent för grundskolan 4-6 på Gävle Högskola. Just 

nu skriver jag ett examensarbete inom matematik med fokus på programmering. 

 

Jag vänder mig till behöriga lärare i matematik årskurs 4-6 och därför vill be dig att fylla i 

denna korta enkät som ingår i mitt projekt för examen. Det är 10 frågor som ska besvaras och 

tar högst 10 minuter.  

 

Bakgrunden till min studie är då regeringen beslutade att programmering ska vara 

obligatoriskt i skolan och ingå i undervisningen (Utbildningsdepartement, 2017). Detta 

innebär förändringar i läroplanen som reviderades 2017 och 2018, att i grundskolan ska elever 

undervisas i programmering i ämnet matematik och teknik (Skolverket, 2018, s. 57). 

Syftet med min studie är att få en helhetsbild av lärares förutsättningar till att undervisa i 

programmering samt vad tidigare forskning har visat. 

 

Materialet kommer att behandlas så att inga obehöriga kan ta del av det under 

arbetsprocessen. Opponent, andra forskare och behöriga kan ta del av materialet. Efter 

examensarbetets genomförande arkiveras allt arbetsmaterial på Högskolan i Gävle. 

Resultatet kommer att presenteras men personernas identitet skyddas genom anonymitet. 

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt! 

 

Det är självfallet frivilligt att delta i undersökningen men kvaliteten på undersökningen är 

beroende av dina svar i frågeformuläret. Du har när som helst, utan särskild förklaring, rätt att 

att avbryta ditt deltagande.  

Jag vore jättetacksam om ni vill besvara enkäten, när ni accepterat detta vill jag att enkäten 

ska vara besvarad inom en vecka.  

 

Har ni eventuella frågor om studien är ni välkommen att kontakta mig.  

 

Amber Lie, ufk15ale@student.hig.se 

 

Genom att besvara och skicka in enkäten godkänns informationen i dokumentet ovan. 

mailto:ufk15ale@student.hig.se
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Länk till enkäten: 

 

https://sv.surveymonkey.com/r/6CKF72W 

 

 

https://sv.surveymonkey.com/r/6CKF72W
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Bilaga 3: Intervju 

 

 

 

 
 

Intervju 
 

Hej! 

 

Mitt namn är Amber Lie, jag är en lärarstudent för grundskolan 4-6 på Gävle Högskolan. Just 

nu skriver jag ett examensarbete inom matematik med fokus på programmering. 

 

Jag vänder mig till behöriga lärare i matematik årskurs 4-6 och vill därför be dig delta i en 

kort intervju på cirka 30 minuter för min studie för examen. 

 

Bakgrunden till min studie är då regeringen beslutade att programmering ska vara 

obligatoriskt i skolan och ingå i undervisningen (Utbildningsdepartement, 2017). Detta 

innebär förändringar i läroplanen som reviderades 2017 och 2018, att i grundskolan ska 

eleverna undervisas i programmering i ämnet matematik och teknik (Skolverket, 2018, s. 57). 

 

Syftet med min studie är då att få en helhetsbild av lärarnas förutsättningar till att undervisa i 

programmering samt vad tidigare forskning har visat. 

 

Materialet kommer att behandlas på så sätt att inga obehöriga kan ta del av det under 

arbetsprocessen. Opponent, andra forskare och behöriga kan ta del av materialet. Efter 

examensarbetets genomförande arkiveras allt arbetsmaterial på Högskolan Gävle. 

Resultatet kommer att presenteras men deltagarnas identitet skyddas och även i slutrapporten. 

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt! 

 

Det är självfallet frivilligt att delta i undersökningen men kvalitetet på undersökningen är 

beroende av dina svar i intervjun. Du har när som helst, utan särskild förklaring, rätt att att 

avbryta ditt deltagande.  

Jag vore jättetacksam om ni vill delta, när du har accepterat detta vill jag att ni deltar under 

vecka 13 eller 10. Senast 25 februari 2019 vill jag ha ditt svar om ni vill bli intervjuad. 

 

Har du eventuella frågor om studien är du välkommen att kontakta mig.  

Amber Lie, ufk15ale@student.hig.se 

mailto:ufk15ale@student.hig.se
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Samtyckesformulär 

 

Jag som behörig lärare i matematik för årskurs 4-6 intygar med min signatur att jag har tagit 

del av ovanstående information och godkänner att delta i denna studie som handlar om vad 

lärare har för förutsättningar att undervisa i programmering. 

Deltagare i studien kommer att vara avidentifierade och kommer att behandlas konfidentiellt i 

enlighet med de forskningsetiska huvudprinciperna. Hela intervjun kommer att spelas in och 

transkriberas i studiens syfte.  

 

 
Ort och datum 

 

 
Underskrift 

 

 
Namnförtydligande 
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Bilaga 4: Intervjufrågor 

 

Intervjufrågor 
 

1. Hur gammal är du? 

2. Kan du berätta kort vad du uppfattar att programmering kan bidra med i 

matematikundervisning? 

3. Hur vill du använda programmering i din undervisning? 

4. Har du haft möjligheten till en fortbildning i programmering? 

5. Har du några önskemål som skulle kunna underlätta för dig i din undervisning i 

programmering? 

6. Vilken sorts hjälpmedel har du till förfogande på din arbetsplats?  
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Bilaga 5: Enkätfrågor 

 

1. Vilken åldersgrupp tillhör du? 

• 20-25 

• 26-30 

• 31-35 

•  36-40 

•  41-45 

•  46-50 

•  51-55 

•  56-60 

•  61+ 

2. Kön 

• Kvinna •  Man •  Annat 

3. Hur lång är din längsta utbildning? 

• 3 år •  4 år •  Mer än 5 år 

4. Har du undervisat i programmering? 

• Ja •  Nej 
 

5. Vad tror du är syftet med att eleverna ska kunna programmering? 

• Framtida yrken 

• Öka förmågor i problemlösning 
och liknande 

•  För att det gör matematiklektionen roligare 

•  Annan (var god 

ange)  

6. Har du haft möjligheten att delta i en kurs i programmering? 

• Ja •  Nej 
 

7. Vilka av dessa material har du till förfogande på din arbetsplats? 

• Dator 

• Inga 
•  Chromebooks •  Surfplatta 

  

8. Har matematiken ett samband med programmering? 

• Mycket 

• Ganska mycket 
•  En del 

•  Litegrann 

•  Inget alls 



 

 

42 

 

 

9. Hur säker känner du dig med att undervisa i programmering?  

• Mycket säker 

• Ganska säker 
•  Varken säker eller osäker 

•  Ganska osäker 

•  Mycket osäker 

10. I hur många år har du undervisat i matematik i årskurs 4-6? 

• 0-2 år 

• 3-5 år 

• 6-8 år 

•  9-11 år 

•  12-14 år 

•  15-17 år 

•  18-20 år 

•  Fler än 21 år 

 

 
 

 


