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Abstrakt 

Eftersom matematikundervisningen inom det svenska skolväsendet saknar en fastslagen 

progression som visar hur arbetet med programmering bör bedrivas vill jag bidra med ökade 

kunskaper kring grundskolelärare i årskurserna 4–6 attityder till programmering i 

matematikämnet. För att besvara studiens syfte har lärares uppfattningar och beskrivningar av 

programmering analyserats, vilket har bidragit till att jag har fördjupat mina ämnesdidaktiska 

kunskaper gällande programmering. I denna kontext definieras attityder som en stabil 

inställning till ett objekt som utgörs av en kognitiv aktivitet. För att besvara studiens syfte har 

en fenomenografisk forskningsansats tillämpats, vilket kan ge upphov till en variation av lärares 

erfarenheter och uppfattningar. Datainsamlingen skedde genom semi-strukturerade intervjuer 

som genomfördes med fem kvalitativt skilda matematiklärare i årskurserna 4–6. Resultatet visar 

att en övervägande del av lärarna intog positiva attityder till införandet av programmering i 

matematikämnet men beskrev programmeringens syfte och utmaningar olika. Respondenterna 

beskrev sig även ha varierade erfarenheter och föreställningar av programmering i 

matematikämnet, vilket påverkar deras nivå av self-efficacy. Av det sammanställda resultatet 

framgår att respondenternas upplevelser av sin egen förmåga att undervisa programmering 

påverkar hur attityden till ämnet upplevs. Om lärare intar en hög grad av tilltro till sin egna 

förmåga genererar det troligtvis i att hon använder programmering på ett meningsfullt sätt i sitt 

pedagogiska arbete, vilket även gynnar elevernas lärande och lärares attityder. Vidare visar 

resultatet ett tydligt samband mellan lärares ämnesdidaktiska kunskaper och benägenhet att 

integrera programmering på ett meningsfullt sätt. De lärare som beskrev en hög nivå av self-

efficacy hade också goda ämneskunskaper inom programmering och upplevdes därmed vara 

mer benägna till att integrera programmering i sin undervisning. Sammantaget beskriver 

samtliga respondenter sitt behov av kompetensutveckling för att kunna svara mot utbildningens 

mål.   
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Förord 
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denna studie. Jag vill även ägna ett stort tack till mina handledare Timo Tossavainen och 

Maria Johansson som har varit till stor hjälp under arbetets gång. Utan er hade detta inte varit 

möjligt.   
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1 Inledning 

 
Historiskt sett har förändringshastigheten av informations- och kommunikationsteknik, vidare 

kallad IKT, aldrig varit så hög som den är i dagens kunskaps- och informationssamhälle 

(Kjällander, Åkerfeldt & Petersen, 2015). Programmering styr allt större delar av vårt samhälle, 

vilket även återspeglas inom skolväsendet eftersom samhället och skolan går hand i hand 

(Nilsson, 2017). I samband med att regeringen implementerar programmering i grundskolans 

läroplaner påverkas grundskolelärare på skilda sätt beroende på deras tidigare erfarenheter och 

förutsättningar i verksamheterna. Programmering är en central del i vårt digitaliserade samhälle, 

vilket förutsätter att pedagoger i dagens skolväsende kan förhålla sig till de rådande 

förändringarna i syfte att vidareutveckla utbildningen och elevers olika förmågor. Att kunna 

agera i en digital värld framhålls vara en nyckelkompetens där skolans roll spelar en avgörande 

del (Europeiska kommissionen, 2007). I den reviderade upplagan av Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2017b), vidare kallad Lgr 11, framhålls 

det för årskurserna 4–6 i matematikämnets centrala innehåll, att programmering och visuella 

programmeringsmiljöer ska återfinnas i undervisningen (Skolverket, 2017b). Eftersom de 

reviderade skrivelserna träder i kraft från och med hösten år 2018 understryker detta vikten av 

att lärare tillgodoses rika fortbildningsmöjligheter för att kunna svara mot utbildningens mål 

(Fahlén, 2017; Mannila, 2017). För att kunna integrera programmering på ett meningsfullt sätt 

behöver verksamma grundskolelärare därmed ges förutsättningar att vidareutveckla sina 

didaktiska och metodologiska kunskaper inom programmering i matematikämnet.  

Skolverket (2016b) belyser vikten av att besitta digital kompetens för ett framtida liv som en 

demokratisk medborgare i en digitaliserad värld. Detta förutsätter att lärare utvecklar sina 

kunskaper inom programmering för att kunna ge elever rätta förutsättningar att utveckla digital 

kompetens, vilken programmering är en del av. Att lärare kan arbeta tillämpat med 

programmering och inte enbart tolkar det som en isolerad del av undervisningen beskrivs vara 

en essentiell del i programmeringsundervisningen (ibid.). För att elever ska kunna 

vidareutveckla sin förståelse av hur programmering kan påverka och förändra den digitala och 

fysiska världen är det därmed av stor vikt att programmeringen tillåts vara en integrerad del i 

matematikundervisningen. Mot bakgrund av detta känns det relevant för mig som framtida 

lärare att fördjupa mig i detta högaktuella ämne. Detta eftersom det kommer vara till stor nytta 

i min framtida profession att kunna tillämpa dessa ämnesdidaktiska kunskaper som studien 

kommer ge upphov till. Eftersom matematikundervisningen inom det svenska skolväsendet 

saknar en fastslagen progression som visar hur arbetet med programmering bör bedrivas, vill 

jag bidra med ökade kunskaper om lärares attityder kring detta. I en undersökning som Lärarnas 

riksförbund presenterar understryks att lärare upplever sig ha dålig kompetens inom 

programmering och känner sig osäkra gällande de didaktiska huvudfrågorna, hur, vad och 

varför (Fahlén, 2017).  Mot bakgrund av detta vill jag i denna studie bidra med ökade kunskaper 

kring lärares attityder. För att kunna besvara studiens syfte kommer lärares uppfattningar och 

erfarenheter av programmering i matematikämnet för årskurserna 4–6 vara centrala delar i 

studien. Vidare upplever jag utifrån mina egna observationer och erfarenheter ute i 

verksamheten, att flertalet verksamma lärare generellt sett har en låg kunskapsnivå och 
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bristande självkänsla gällande programmering, vilket är anledningen till varför jag har valt att 

fördjupa mina kunskaper om vilka uppfattningar och attityder lärare har om programmering i 

matematikundervisningen.  

I denna studie kommer lärares attityder till programmering analyseras genom att undersöka hur 

lärare uppfattar programmeringens syfte och utmaningar. Detta eftersom lärarnas beskrivningar 

och uppfattningar av programmering utgör viktiga faktorer för den fortsatta analysen av lärares 

attityder. I denna studie definieras attityd som en generell inställning till ett objekt, vilket utgörs 

av ett mentalt tänkande som inte går att iaktta i det yttre. Tamm (2012) framhåller att attityder 

kan uppfattas vara något som grundas i tidigare erfarenheter och värderingar, vilket i sin tur 

påverkar individens kognitiva tänkande. Vidare menar han att attityder kan definieras som 

”summan av människans tankar, känslor, förutfattade meningar, föreställningar och 

övertygelser” (Tamm, 2012, s.271). För att besvara studiens syfte är det relevant att tolka lärares 

uppfattningar av programmeringens syfte och utmaningar i matematikämnet. Genom att 

beskriva lärares uppfattningar av programmeringens syfte och utmaningar kan en djupare 

förståelse av deras attityder återfås eftersom Tamm (2012) framhåller att attityder påverkas av 

individers tidigare erfarenheter och föreställningar av ett ämne. Dessutom framhåller Player-

Koro (2012) att det finns ett starkt samband mellan lärares attityder och deras self-efficacy. 

Detta eftersom individers egen tilltro till sin förmåga också påverkar hur attityderna för ett ämne 

upplevs. Om läraren intar en hög grad av self-efficacy genererar det troligtvis i att hon använder 

informations- och kommunikationsteknik, vidare kallad IKT, på ett meningsfullt sätt i sitt 

pedagogiska arbete, vilket även gynnar elevernas lärande (ibid.). I denna studie associerar 

lärares self-efficacy till lärares uppfattning av sin egen förmåga att kunna använda 

programmering som ett digitalt verktyg i undervisningen, vilket presenteras utförligare i 

studiens teoretiska utgångspunkt. I studiens avslutande diskussion kommer lärares tilltro till sin 

förmåga att undervisa programmering diskuteras ytterligare eftersom lärares attityder till 

implementeringen av programmering i matematikämnet påverkas av lärarens nivå av self-

efficacy. Vidare framhåller Bandura (1997) att tidigare erfarenheter påverkar hur individers 

självkänsla för ett ämne upplevs, vilket i sin tur påverkar attityden. Den individuella 

uppfattningen om sin egen förmåga att klara av något är därmed nära förknippat med 

måluppfyllelsen inom sin yrkesroll.  
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2 Syfte och frågeställningar 
 

Syfte 

Med anledning av utbildningsdepartementets beslut att införa programmering som en central 

del i grundskolans olika syftes- och kursplaner, ämnar denna studie beskriva grundskolelärares 

attityder till implementeringen av programmering i matematikämnet. För att besvara studiens 

primära syfte har nedanstående frågeställningar utformats som tydliggör studiens huvudsakliga 

syfte och ligger till grund för de frågor som återfinns i lärarnas semi-strukturerade intervjuer.   

 

Frågeställningar: 

• Hur uppfattar matematiklärare i årskurserna 4–6 programmeringens 

syfte? 

• Vilka potentiella utmaningar beskrivs av matematiklärare i årskurserna 

4–6 i samband med implementeringen av programmeringen i 

matematikämnet? 

• Hur beskriver lärare i årskurserna 4–6 tilltron till sin förmåga att kunna 

undervisa i programmering? 

• Vilka attityder återfinns bland lärare i årskurserna 4–6 till att undervisa 

programmering i matematikämnet? 
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3 Bakgrund 

I detta avsnitt redogörs begrepp som relaterar till programmering för att få en fördjupad 

förståelse av programmeringens betydelse i matematikämnet och skolväsendet. I det första 

avsnittet återfås en beskrivning av tidigare forskning. Därefter följer en generell beskrivning av 

digitaliseringen och bakgrunden till implementeringen av programmering i den svenska 

grundskolan. Vidare beskrivs de fem matematiska förmågorna och vad programmering innebär 

i skolsammanhang. I de avslutande avsnitten presenteras attityder och sambandet mellan lärares 

attityder och undervisning.    

3.1 Tidigare forskning 

Sveriges regering beslutade år 2016 att Skolverket skulle få i uppdrag att undersöka och inhämta 

kunskaper om hur programmering i den svenska grundskolan skulle kunna implementeras 

(Skolverket, 2016a). I samband med detta framhöll undervisningsrådet som förslag att 

programmering skulle implementeras i matematikämnets kursplan i syfte att utveckla elevers 

digitala kompetens. Detta resulterade i att regeringen år 2017 beslutade om att elever i den 

svenska grundskolan skulle få undervisning i programmering inom matematikämnet 

(Regeringskansliet, 2017b). Eftersom programmering är ett relativt nytt område inom den 

svenska grundskolan belyser det vikten av att mer forskning bedrivs för att öka den 

vetenskapliga kunskapsbasen kring programmering (Mannila, 2017). I dagsläget återfinns det 

en väldigt liten del av forskningen som specifikt riktas åt programmering inom det svenska 

skolväsendet och ur ett empiriskt, praktiskt och teoretiskt perspektiv. Vidare innebär de nya 

skrivelserna i den reviderade upplagan av Lgr 11 för matematikämnet i årskurserna 4–6, att 

elever ska ges förutsättningar att förstå ”Hur algoritmer kan skapas och användas vid 

programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer” (Skolverket, 2017b, s. 59). 

Dessa skrivelser kan uppfattas väldigt diffusa av grundskolelärare som inte har särskilt mycket 

erfarenheter inom programmering. Dessutom råder det ingen konsensus om vad programmering 

innebär och hur det ska tillämpas i undervisningskontexten, vilket understryker vikten av att 

forskning som riktas till elevers och pedagogers kunskaper och lärande inom programmering 

återfinns (se Kjällander et al.,2015; Mannila, 2017; Rolandsson, 2015; SOU 2014:13; Voogt, 

Fisser, Good, Mishra, & Yadav, 2015). Vidare framhåller Digitaliseringskommissionen (SOU 

2014:13) även att det återfinns för lite forskning som specifikt riktas åt det svenska 

skolväsendet, vilket i sin förlängning kan bli problematiskt eftersom utbildningen enligt 

skollagen (SFS 2010:800) ska vila på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund.  

3.2 Digitaliseringen av skolväsendet 

Den ständigt pågående digitaliseringen i vårt samhälle har resulterat i en ökad diskussion av 

digitaliseringens möjligheter inom skolväsendet (Mannila, 2017). Skolverket (2017a) 

framhåller att digital kompetens bygger på fyra primära utgångspunkter, vilka handlar om att 

utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt, förstå digitaliseringens påverkan på 

samhället, kunna tillämpa och förstå digitala artefakter och medier samt kunna lösa problem 

och realisera idéer till handling. Mot bakgrund av detta har digitaliseringen aktualiserat behovet 

av programmeringsundervisning i skolväsendet. Sedermera framhåller Europeiska 

kommissionen att digitaliseringen är en av de åtta nyckelkompetenser som ska genomsyra 

elevers undervisning (Europeiska kommissionen, 2007). De åtta nyckelkompetenserna är 
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särskilt framtagna för att främja ett livslångt lärande och för att förbereda de europeiska 

medborgarna för ett samtida och framtida liv i vår föränderliga värld. Enligt EU:s definition 

innebär digital kompetens att individen kan orientera sig och tillämpa informationssamhällets 

teknik och förstå dess påverkan av vår föränderliga värld (Skolverket, 2017a). Elever inom 

dagens skolväsende ska således ges förutsättningar att öva sina färdigheter att söka fram, samla 

in och behandla information för att sedan kunna tillämpa det på ett kritiskt och välfungerande 

sätt, i syfte att kunna bedöma dess rimlighet. Detta har även digitaliseringskommissionen (SOU 

2015:28) grundat sitt delbetänkande i och utgår från EU:s nyckelkompetenser samt fyra 

livsområden i sin definition av vad digital kompetens innebär: 

Digital kompetens innefattar säker och kritisk användning av 

informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för 

kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande IKT-

färdigheter, dvs. användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, 

producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och 

delta i samarbetsnätverk via Internet (SOU 2015:28, s.7).  

Digitaliseringskommissionen tillsattes i samband med att Sveriges regering år 2011 beslutade 

om att satsa mer på IT-politiken, vars strävansmål var att bli ett av de främsta länderna i världen 

att tillämpa digitaliseringens möjligheter (SOU 2015:28). Detta resulterade i att regeringen år 

2017 beslutade om att presentera en ny strategi för hur Sveriges digitaliseringspolitik skulle bli 

mer effektivt och bidra till konkurrenskraft och hållbar utveckling (Regeringskansliet, 2017a). 

Strategin innehåller tre olika områden med förslag på åtgärder som ska öka måluppfyllelsen 

och likvärdigheten i skolan fram till år 2022 (Utbildningsdepartementet, 2017). Ett av målen 

handlar om att öka den digitala kompetensen för alla individer inom skolväsendet, vilket 

innebär att skolan ska ge alla elever likvärdiga förutsättningar att utveckla adekvat digital 

kompetens. Detta belyser därmed skolväsendets centrala roll för att nå de uppsatta målen som 

regeringen presenterade år 2017. Sedermera ska elever ges förutsättningar att tillämpa digitala 

verktyg och digitaliseringens möjligheter i undervisningen för att öka sina kunskaper och 

förmågor om digitaliseringens påverkan i samhället och deras enskilda liv som medborgare. 

Utöver detta belyser det andra målet i strategin att det ska återfinnas en likvärdig tillgång och 

användning av digitala verktyg i skolan. Tillräckligt med resurser som kan bidra till att 

utbildningens kvalitet och organisation förbättras understryks också vara en essentiell del i syfte 

att ta vara på digitaliseringens möjligheter. Det tredje och sista delmålet handlar om forskning 

och uppföljning av digitaliseringens möjligheter, vilket ska resultera i en ökad måluppfyllelse 

och digital kompetens bland elever och skolans personal. Sammantaget är det övergripande 

målet för denna strategi att det svenska skolväsendet ska digitaliseras och moderniseras i takt 

med att tekniken förändras. Detta kommer förmodligen bidra till att den svenska skolan får en 

hög andel pedagoger och elever som besitter god digital kompetens, vilket även gynnar 

likvärdigheten och måluppfyllelsen för utbildningen som också understryks i skolans 

värdegrund och uppdrag. 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den 

ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper. Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och 
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inom fritidshemmet ska vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas 

(Skolverket, 2017b, s.8).   

3.2.1 Bakgrund till läroplansrevideringen 

Sveriges regering beslutade hösten 2015 att Skolverket skulle ta fram ett förslag på en ny IT-

strategi med tanke på de rådande förändringarna i vårt samhälle, vilket resulterade i att en 

reviderad upplaga av Lgr11 implementerades i mars år 2017 (Utbildningsdepartementet, 

2017). Läroplansrevideringen som träder i kraft från och med juli år 2018 innebär att 

programmering återfinns i grundskolans olika ämnen där ett särskilt fokus riktas till teknik- 

och matematikämnet (Skolverket, 2017a). I samband med detta förtydligas att alla elever ska 

ges förutsättningar att stärka sin förmåga att använda och förstå digital teknik samt utveckla 

ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till medier och information (Regeringskansliet, 

2017b). Anledningarna till införandet av programmering och en ökad digitalisering i 

skolväsendet beror således på flera olika aspekter. Vidare återfinns det flertal nationella 

rapporter som belyser vikten av digital kompetens i skolväsendet, vilket även 

Digitaliseringskommissionen (SOU 2014:13) menar och framhåller att läroplanen måste öka 

sin tydlighet gällande detta. Rapporter som Digitaliseringskommissionen sammanställt visar 

att digital teknik inte tillämpas i Sveriges skolor i den utsträckning som många andra 

europeiska länder. Detta kan i sin förlängning bidra till att Sverige som land hamnar i ett 

underläge eftersom utbildningen inte tillgodoser elever med de kunskaper som krävs för ett 

framtida liv som samhällsmedborgare. Därmed framhålls vikten av att den svenska skolan 

kontinuerligt tillämpar digital teknik i syfte att förbereda elever för ett framtida liv i vår 

digitaliserade värld (Skolverket, 2016b). Mot bakgrund av detta har Sveriges regering beslutat 

att revidera styrdokumenten för grundskole-, gymnasie- och vuxenutbildningen för att 

tillgodose varje individ med aktuella kunskaper och förmågor, vilket svarar på samhällets 

samtida och framtida behov. Utbildningen ska därmed förbereda elever för ett framtida liv 

som samhällsmedborgare vart digital kompetens framhålls vara en essentiell aspekt för att 

kunna delta i ett demokratiskt liv som samhällsmedborgare (Skolverket, 2017a). 

3.2.2 Internationellt perspektiv 

En stor andel av länderna inom Europa har implementerat programmering i sina läroplaner 

eftersom det numera framhålls vara en basfärdighet, likt läsning, räkning och skrivning (se 

Björkman, 2015; Calao, Moreno-León, Correa & Robles, 2015).  England implementerade år 

2014 datavetenskap i sin läroplan för samtliga elever i grundskolan (Mannila, 2017). Detta 

innebar att programmering och datavetenskap integrerades som en naturlig del i skolvardagen 

redan från barnets första skoldag. I samband med detta reviderades även Finlands läroplan som 

innebar att programmering och digital kompetens numera skulle integreras i alla grundskolans 

ämnen, vilket trädde i kraft år 2016 för årskurserna 1–6 (Utbildningsstyrelsen, 2014). I detta 

skede blev det allt mer påtagligt att fler länder inom Europa var i behov av att revidera sina 

läroplaner för att kunna svara mot samhällets framtida behov, vilket resulterade i att den första 

ideella samarbetsorganisationen European Schoolnet bildades (Balanskat & Engelhard, 2015). 

Denna organisation publicerade en programmeringsöversikt för samtliga grundskolor i Europa, 

vars primära syfte var att förse forskare, lärare och skolor med kunskaper kring de rådande 

förändringarna inom undervisning och lärande. European Schoolnet baserade sin 

forskningsöversikt på 20 europeiska länder vars mer än hälften av länderna redan hade 
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implementerat programmering i läroplanen. I samband med detta presenterade även 

Digitaliseringskommissionen (SOU 2014:13) i sitt delbetänkande behovet av att digitalisera 

den svenska utbildningen ännu mer. I delbetänkandet framhölls att Sveriges utbildning var i 

behov av att införa programmering som en integrerad del i alla grundskolans ämnen men med 

ett särskilt fokus i teknik- och matematikämnet. Anledningarna till detta var eftersom 

programmering ansågs kunna förstärka elevernas kreativa, logiska och 

problemlösningsförmåga.  

Sammantaget belyser de rådande förändringarna inom utbildningsväsendet i Europa vikten av 

att verksamma och blivande lärare kompetensutvecklas för att kunna möta läroplanens nya 

skrivelser. Eftersom både England och Finland beskriver att de rådande förändringarna i den 

nationella läroplanen har gett upphov till en stor efterfrågan av fortbildning, understryker detta 

även vikten av att den svenska grundskolans verksamma lärare kompetensutvecklas (Mannila, 

2017). Sverige och Finland har till skillnad från England valt att integrera 

programmeringsundervisningen i fler ämnen, medan England å andra sidan, har valt att 

undervisa datavetenskap som ett separat ämne, vilket distanseras från resterande skolämnen. 

Vilket upplägg som är att föredra inom skolväsendet är ännu svårt att förutsäga eftersom det 

saknas vetenskapliga belägg och framför allt erfarenheter inom detta. Vidare framhåller 

Helenius, Misfeldt, Rolandsson och Ryan (2017) att programmeringen i grundskolan i 

huvudsak delas in i två tydliga spår, antingen implementeras det som ett separat ämne med 

specifika lärare eller så integreras det i olika skolämnen med ett särskilt fokus i de 

naturvetenskapliga ämnena och matematik.  Eftersom det i nuläget inte återfinns särskilt mycket 

forskning som specifikt riktas till elevers lärande och progression inom programmering är det 

svårt att uttala sig om vilka möjligheter och utmaningar programmeringen tillför. Enligt 

Bocconi, Chioccariello, Dettori, Ferrari och Engelhardt (2016) framhålls det vara en utmaning 

att införa datalogiskt tänkande och programmering i läroplanerna. Detta eftersom fler än enbart 

en aspekt påverkar hur realiseringen av programmering i praktiken blir. En välstrukturerad och 

genomtänkt strategi för hur progressionen i den egna verksamheten ska se ut understryks dock 

vara en essentiell aspekt men även tid för kompetensutveckling och olika 

fortbildningsmöjligheter. 

3.2.3 Digitala verktyg i matematikundervisningen 

Digitaliseringen av det svenska skolväsendet har pågått i mer än 40 år, vilket har resulterat i en 

ökad tillgång av digitala verktyg i matematikundervisningen (Tallvid, 2015). Datorer och 

surfplattor ger lärare och elever obegränsad tillgång till information och erbjuder nya sätt att 

kommunicera det matematiska innehållet på (Nilsson, 2017). Undersökningar som genomförts 

runt om i landet indikerar att lärare generellt sett upplever sig väldigt positivt inställda till 

användningen av digitala verktyg i klassrummen. Satsningarna på att integrera digital teknik i 

undervisningen ökar för varje år, vilket skapar nya utmaningar och förutsättningar för 

verksamma lärare där både pedagogiska intentioner och kunskaper är essentiella faktorer (se 

Hilton, 2016; Rolandsson, 2015). Detta eftersom lärare ska kunna tillgodose varje individ en 

utbildning som tar tillvara på digitaliseringens möjligheter, vilket även återfinns i Lgr 11 under 

skolans värdegrund och uppdrag. 
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Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas 

lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. 

Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den 

gemensamma referensram alla i samhället behöver. Eleverna ska kunna 

orientera sig och agera i en komplex verklighet, med stort informationsflöde, 

ökad digitalisering och snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder 

att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. (Skolverket, 2017b, 

s.9).  

Skolan har därmed i uppdrag att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter för att kunna 

förbereda elever inför ett demokratiskt liv i en föränderlig värld. Sveriges grundskolor försöker 

i den största möjliga mån att förhålla sig till den pågående digitala utvecklingen, vars flera 

kommuner strävar efter att förse verksamheterna med tillräcklig teknologisk utrustning. Player-

Koro (2012) belyser dock att implementeringen av tekniska pedagogiska lösningar inte har 

förverkligats i den utsträckning som Utbildningsdepartementet önskar. Hon framhåller även att 

lärarens intresse och den begränsade tillgången av teknisk utrustning som en anledning till 

varför lärare inte väljer att integrera modern teknik i undervisningen. Vidare indikerar 

Skolverkets rapport att två tredjedelar av lärarna i både gymnasie- och grundskolan inte 

tillämpar IT i någon form under sina matematiklektioner (Skolverket, 2016a). Andelen lärare 

som tillämpar digitala verktyg enligt denna rapport är förvånansvärt lågt, vilket Skolverket 

förklarar genom att det generellt sett återfinns för lite forskning som primärt fokuserar på vilka 

effekter digitala verktyg egentligen tillför i matematikundervisningen. Hilton (2016) hävdar att 

det finns flertal forskningsrapporter som understryker digitala verktygens gynnsamma effekter 

på elevers studiemotivation och lust till att vilja lära sig matematik, men menar å andra sidan 

att det finns rapporter som belyser negativa aspekter av digitala verktygens användande i 

undervisningen. Vidare understryker hon att läraren har en essentiell roll i undervisningen när 

IKT tillämpas i matematikundervisningen. Detta eftersom studier visar att lärares pedagogiska 

intentioner och didaktiska kunskaper är avgörande för om elever utvecklar sina matematiska 

förmågor genom IKT. Om läraren enbart fokuserar på den teknologiska biten kan detta medföra 

negativa konsekvenser eftersom lärandeobjektet då inte synliggörs genom användningen av 

IKT. I Hilton (2016) studie framhålls att både flickors och pojkars motivation och attityder för 

matematikämnet kan gynnas av att tillämpa Ipads i matematikundervisningen, men då förutsatt 

att lärandeobjektet tydligt framgår.  

Tallvid (2015) menar att digitaliseringen av skolan medför en rad konsekvenser på olika plan. 

På klassrumsnivå återfinns det nya förutsättningar för undervisningen och tillämpningen av de 

olika verktygen, vart digitaliseringens möjligheter kan tillämpas som ett meningsfullt 

komplement i undervisningen. Vidare framhåller han tidsbristen som det mest frekventa 

argumentet till att inte tillämpa digitala verktyg i undervisningen. Detta resonemang framhålls 

även av Howard och Mozejko (2015) och tillägger att implementeringen av teknologi främst 

beror på lärarens attityd och kunskap inom området. Lärare som upplever en risk med att 

tillämpa teknologi framför en annan undervisningsform kommer sannolikt vara sämre på att 

belysa fördelarna med detta i sin undervisning. Ett högt självförtroende och en tilltro för ämnet 

framhålls därmed vara effektiva i genererandet av motiverande lektioner. Vidare hävdar 

Howars och Mozejko (2015) att flertalet studier påvisar att den mest frekventa faktorn för 
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implementeringen av teknologin i undervisningen är lärarens självförtroende för tekniken. 

Lärare som upplever en självsäkerhet i att tillämpa teknologi har även en högre benägenhet att 

integrera det i sin undervisning. Mot bakgrund av detta kan regeringens beslut om att stärka den 

digitala kompetensen i grundskolans kursplaner bli problematiskt (Fahlén, 2017). Eftersom den 

reviderade upplagan av Lgr 11 innebär att programmering kommer återfinnas som ett tydligt 

inslag i matematikämnet för årskurserna 4–6, ställer det krav på att lärare har tillräckliga 

kompentenser för att undervisa i detta och kan integrera det på ett meningsfullt sätt. En ny 

undersökning av Lärarnas Riksförbund indikerar att en stor andel av grundskolans 

matematiklärare inte upplever sig ha tillräckliga kunskaper inom programmering. Därmed är 

det av stor vikt att lärare kompetensutvecklas för att kunna tillgodose elever en kvalitativ 

utbildning. Vidare menar Fahlén (2017) att den digitala klyftan mellan dagens skolungdomar 

är alldeles för stor, vilket understryker vikten av att lärare kan garantera en likvärdig utbildning 

men då förutsätts att lärare besitter de digitala och didaktiska kompetenser som krävs för detta.   

3.4 De matematiska förmågorna 

Elevers kunnande inom matematik brukar vanligtvis förknippas med vilka områden av 

matematiken som eleven behärskar. Matematisk kompetens innebär att vara medveten om, 

kunna ta ställning till, använda och förstå matematik. De fem olika matematiska förmågorna 

som återfinns i Lgr 11 innefattar analytisk, kommunikativ, begreppslig, metakognitiv och 

procedurförmåga (Skolverket, 2017b). Sedermera har Matematics Learning Committe försökt 

definiera vad matematikkunnande innebär i form av kompetenser, vilket är nära anknutet till de 

fem förmågorna som genomsyrar matematikämnet (Ryve, 2006). Kunskap inom 

matematikämnet beskrivs enligt Ryve i form av fem olika kompetenser, där den första 

kompetensen utgår från begreppsförståelse och handlar om att eleven kan se samband mellan 

matematiska resonemang och idéer. Eleven uppvisar därmed en förståelse i hur det matematiska 

metaspråket, begrepp och algoritmer hänger samman och har en god förmåga att lösa problem 

på flera olika sätt. Denna kompetens går att relatera till skrivelserna som återfinns i Lgr 11 där 

det framhålls att undervisningen ska ge elever förutsättningar ”att formulera och lösa problem 

med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, använda och analysera 

matematiska begrepp och samband mellan begrepp” (Skolverket, 2017b, s.57). Den andra 

kompetensen som Matematics Learning Committe definierar handlar om räknefärdighet, vilket 

innebär att eleven uppvisar en god förmåga att räkna och lösa matematiska rutinuppgifter och 

problem. Detta kan relateras till den andra förmågan som återfinns i Lgr 11 eftersom den 

framhåller att eleven ska kunna ”välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra 

beräkningar och lösa rutinuppgifter” (Skolverket, 2017b, s.57). Vidare syftar den tredje 

kompetensen till problemlösningsförmågan eftersom det innebär att eleven kan tillämpa flera 

metoder för att ta sig an matematiska problem och har god förmåga att formulera vardagsnära 

problem, vilket även återfinns i Lgr 11 (Ryve, 2006). Den fjärde kompetensen handlar om det 

logiska tänkandet och elevers resonemang, vilket också är nära relaterat till bevisförklaringar i 

matematiken. Eleven ska uppvisa en god förmåga att intuitivt argumentera och resonera kring 

sina ståndpunkter men även kunna resonera kring matematisk rimlighet. Vidare handlar den 

femte och sista kompetensen om att främja en positiv attityd till matematiken, vilket bidrar till 

en ökad motivation och således viljan att inhämta nytt kunskapsstoff. Trots att kompetenserna 

är separerade från varandra innebär det inte att de är helt åtskilda från varandra, utan de 
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interagerar med varandra, vilket även Helenius och Jahnke (2011) understryker. 

Matematikämnet ska betraktas utifrån en helhet där varje komponent fyller en viktig funktion 

till den komplexa helheten.  

3.4.1 Transeffekter 

Flertalet studier påvisar att elevers problemlösningsförmåga gynnas av att programmering 

tillämpas som ett verktyg i undervisningen (se Clements 2002; Clements & Gullo, 1984; Papert, 

1980). Det som framhålls vara essentiellt i elevers progression av problemlösningsförmågan är 

att de olika stadierna, pröva, urskilja hinder, ompröva metoden för att slutligen dokumentera 

lösningen återfinns i arbetsgången (se Papert, 1980; Clements, 2002). Genom att tillämpa 

programmering i matematikundervisningen kan elever utveckla sin förståelse av att ett problem 

kan lösas på flera olika sätt. Dessutom belyser studier som undersökt hur 

problemlösningsförmågan påverkas av programmering, att elevers strategiska och logiska 

tänkande kan utvecklas (se Calao et al, 2015; Papert, 1980). Anledningen till detta är eftersom 

elever övar sig i att bryta ner problemen och helheten i mindre delar, vilket också leder till en 

större klarhet av den komplexa helheten. Detta perspektiv delges inte av Kalelioglu och 

Gülbahar (2014) eftersom det enligt deras studie framhålls att programmering inte på förhand 

behöver gynna problemlösningsförmågan. Nämnvärt är dock att studien utfördes i en begränsad 

omfattning samt att eleverna uppvisade en ökad förståelse av hur problemlösning kan tillämpas. 

I linje med detta visar även Tossavainen och Hirsto (2018) studie att elever upplever att digitala 

verktyg som har använts för programmering inte har hjälpt dem att lära sig matematik bättre. 

Samtidigt menar Mannila (2017) att programmering som digitalt verktyg kan bidra till att elever 

kan konkretisera abstrakta begrepp och fenomen i matematiken. Genom visuella och grafiska 

programspråk kan elever därmed utveckla en djupare förståelse av begrepp såsom funktion, 

variabel, vinklar och grader, vilket annars kan upplevas väldigt abstrakt. Detta ger Kjällander 

et al. (2015) medhåll i och menar att det återfinns internationella studier som belyser att 

programmeringen skapar en rad transeffekter i elever lärande.  

Redan under 1960-talet utvecklade Papert (1980) programmeringsspråket LOGO, vars primära 

syfte var att lära barn programmering. Genom att ge barnen stegvisa instruktioner för hur en 

sköldpadda skulle förflyttas på datorskärmen menade han att barnen kunde utveckla sitt logiska 

och kreativa tänkande. Detta framhåller även Regnell och Pant (2014) i sin studie och beskriver 

programmering i relation till datalogiskt tänkande. Att elever med hjälp av datalogiskt tänkande 

kan förstå ett komplext problem och sedan ta fram en möjlig lösning framhålls vara en viktig 

beståndsdel i programmeringen. Vidare belyser Regnell och Pant (2014) att 

programmeringsundervisningen inte enbart handlar om skrivande av kod, utan även om att 

utveckla elevers varierade matematiska förmågor, vilket även Papert (1980) understryker. I 

studien som Regnell och Pant (2014) har genomfört var det primära syftet att studera svenska 

och indiska elevers lärande inom programmering. Eleverna i studien tillämpade applikationen 

Kojo, vilket är ett visuellt programmeringsspråk som till viss del inspirerats av LOGO. 

Resultatet från studien framhåller att programmering genom applikationen Kojo ger 

transeffekter eftersom eleverna som medverkade i studien utvecklade sitt abstrakta tänkande, 

vilket även Papert (1980) belyser att programmering bidrar till. Sedermera beskriver Calao et 

al. (2015) i sin studie att användandet av Scratch, vilket är ett visuellt programmeringsspråk, 

resulterade i att elevers datalogiska och logiska tänkande samt problemlösnings- och 
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resonemangsförmåga utvecklades i jämförelse med kontrollgruppen. Vidare belyser flertalet 

studier att elevers logiska förmåga gynnas av att tillämpa programmering som verktyg i 

undervisningen samt att elevers räknefärdigheter och aspekter som inte har en direkt anknytning 

till programmering ökar (se Kjällander et al., 2015; Papert, 1980; Regnell & Pant, 2014). I detta 

sammanhang menas transeffekter något som ger upphov till kunskaper i ett annat ämne. 

Clements och Gullo (1984) hävdar å andra sidan, i sitt forskningsresultat, att det saknas 

tillräckligt med vetenskapligt underlag för att uttala sig om vilka transeffekter programmering 

bidrar till men menar att programmering kan utveckla elevers problemlösningsförmåga genom 

LOGO. Detta eftersom de inte har identifierat några märkbara transeffekter i sin studie förutom 

att problemlösningsförmågan inom matematiken gynnades. Mot bakgrund av detta återfinns det 

därmed för lite forskning som framhåller sambandet mellan programmering och dess 

transeffekter. Rolandsson (2015) och Voogt et al. (2015) framhåller dock att det återfinns 

forskning som styrker att undervisningens didaktiska och metodiska upplägg är essentiella 

aspekter i skapandet av transeffekter.   

3.5 Definition av programmering 

Programmering kan ha skilda syften och funktion men gemensamt är att programmering är ett 

processarbete som ska bidra till att utveckla ett abstrakt och datalogiskt tänkande (se Calao et 

al, 2015; Mannila, 2017; Papert, 1980; Skolverket, 2016a; Wing, 2008). Datalogiskt tänkande 

menar Wing (2008) vara något som är abstrakt och relaterar till matematikens sätt att lösa 

problem. Detta eftersom utgångspunkten handlar om att ta sig an ett problem för att sedan bryta 

ned det i mindre komponenter, vilket kräver ett analytiskt och logiskt tänkande. Helenius et al. 

(2017) medger detta och framhåller att datalogiskt tänkande utgörs av att stegvis kunna tänka i 

logiska sekvenser på ett sätt som datorn förstår. Enligt Nationalencyklopedin innebär 

programmering ”skrivande av instruktioner för en dators arbete.” (NE, 2018). Detta menar 

Fessakis, Gouli och Mavroudi (2013) vara en vanlig förekommande definition i dagens 

samhälle eftersom forskning som behandlar programmering i flera kontexter saknas. Denna 

definition menar å andra sidan, Saeli, Perrenet, Jochems och Zwaneveld (2011) inte vara 

tillräcklig. Detta eftersom begreppet är så komplext och dess primära funktion inte enbart 

handlar om skrivprocessen, utan i problemlösningssammanhang handlar det även om att 

systematisera ett problem för att sedan testa, felsöka, ompröva och dokumentera. Denna syn på 

programmering delges även av (Mannila, 2017; Rolandsson, 2015) vilka framhåller att 

programmering bör ha en integrerad del i det svenska skolväsendet eftersom det annars riskerar 

att uppstå ett digitalt utanförskap. Vidare menar Kalelioglu och Gülbahar (2014) att detta inte 

är en självklarhet eftersom programmeringen i grundskolan inte på förhand behöver resultera i 

en kunskapsgivande effekt och betonar hur essentiellt det är att pedagoger kompetensutvecklas 

för att kunna tillgodose varje individs behov och förutsättningar. Anledningen till detta är 

eftersom programmering är ett så komplext område att undervisa i och där flertal lärare stöter 

på metodologiska utmaningar. Detta framhåller även Papert (1980) och understryker vikten av 

att pedagoger kompetensutvecklas i vilka undervisningsstrategier och verktyg som kan vara 

meningsfullt för elevers datalogiska tänkande och lärande. Vidare framhåller Mannila, Dagiene, 

Demo, Grgurina, Mirolo, Rolandsson och Settle (2014) att införandet av datalogiskt tänkande i 

skolväsendet är väldigt komplext och flertal begrepp måste definieras. Programmering handlar 

inte enbart om att skriva kod, utan om en process där analys, logiskt tänkande och kognitiva 
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tankeprocesser är centrala delar. Detta medger även Helenius et al. (2017) och framhåller att ett 

datorprogram måste definieras för att kunna beskriva programmeringens funktioner. Att 

programmera uppfattas därmed i relation till ett datorprogram där flera komponenter samverkar 

och bildar en helhet. Mot bakgrund av detta råder det således inte en samstämmighet bland 

forskarna om vad som avses med programmering och datalogiskt tänkande.  I linje med flertalet 

studier (se Helenius et al., 2017; Mannila et al., 2014; Voogt et al., 2015; Wing, 2008) framhålls 

dock konsensus kring att datalogiskt tänkande är mer än enbart programmering och kan liknas 

som ett processarbete där programmering kan tillämpas som ett verktyg för att utveckla elevers 

datalogiska tänkande (Voogt et al., 2015). En definition av datalogiskt tänkande som fått allt 

mer fotfäste i framför allt England är modellen som Barefoot Computing (2014) presenterar. 

Modellen bygger på sex olika komponenter och fem olika tillvägagångssätt. Den första 

komponenten innefattar logiskt tänkande, där analys och rimliga hypoteser är centrala delar 

eftersom datorn inte kan tänka själv utan behöver någon som skriver koden på ett logiskt och 

genomtänkt vis. Den andra komponenten handlar om att stegvis utforma instruktioner som 

datorn ska följa, vilket med andra ord handlar om algoritmer. Den tredje komponenten handlar 

om att bryta ned helheten till mindre delar för att hantera mer komplexa problem och situationer. 

Vidare handlar den fjärde komponenten i datalogiskt tänkande om att hitta likheter och mönster 

för att kunna lösa ett problem så effektivt som möjligt. Den femte komponenten handlar om 

abstraktion, vilket innebär att se över helheten ytterligare en gång och gömma undan eventuella 

detaljer som är irrelevanta för lösningen. Det centrala i abstraktion handlar således om att 

fokusera på de mest relevanta delarna (Mannila, 2017). Avslutningsvis framhåller Barefoot 

Computing (2014) att den sista komponenten relaterar till utvärdering. Att utvärdera sina 

lösningar och ställa dessa mot varandra för att konstatera vilka alternativ som är mest lämpade 

för olika problem.  

3.5.1 Ett processarbete 

Programmering kan liknas vid ett processarbete där flera olika aspekter samverkar och bildar 

en helhet. Mannila (2017) framhåller sju primära faser när hon beskriver programmering, 

vilka är:  

  1.Analysera och förstå problemet, uppdraget eller idéen 

  2. Dela upp det som behöver göras i mindre hanterbara delar 

  3. Skissera en lösning, skapa en modell 

  4. Fundera över alternativa lösningar, gör eventuella förbättringar 

  5. Implementera lösningen (skriv programmet, ”koda”) 

  6. Testa och felsök 

  7. Åtgärda eventuella problem (Mannila, 2017, s.63–64).  

Dessa sju faser ska inte uppfattas som ett strukturellt händelseförlopp, utan programmering 

handlar mer om att skifta mellan de olika nivåerna på ett ostrukturerat sätt (Mannila, 2017). 

Hon framhåller också att det kan bli problematiskt om begreppen programmering och skrivande 

av kod uppfattas som varandras synonymer. Detta eftersom skrivandet av kod enbart är en 

delkomponent i själva processarbetet gällande programmering. Att skriva kod ska därmed inte 

uppfattas synonymt med programmering utan mer som en komponent i 

programmeringsprocessen där kreativt tänkande, hitta mönster och kognitivt tänkande är andra 

beståndsdelar, vilket som tidigare nämnts ingår i definitionen av datalogiskt tänkande. 
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Sammantaget kan programmeringen i det svenska skolväsendet förklaras genom två viktiga 

beståndsdelar där den första relaterar till förståelse av hur samhället och individ influeras och 

påverkas av programspråk och digitaliseringen. Den andra aspekten relaterar mer till 

hanteringen av programspråket. Trots vetskapen om detta återfinns det i dagens skolväsende 

flertalet pedagoger som känner en osäkerhet och okunskap kring programmering, vilket i sin 

förlängning resulterar i att undervisningens kvalitet blir lidande (Fahlén, 2017). Detta belyser 

behovet av att pedagoger i dagens skolväsende kompetensutvecklas i programmering för att 

kunna förhålla sig till de reviderade skrivelserna i Lgr 11 men även för att utveckla en samsyn 

gällande kunskapskrav och bedömning (Skolverket, 2016b). Vidare hävdar Skolverket att 

pedagoger genom att öka sina kunskaper om digitalisering och programmering kan stå bättre 

rustade för att dra nytta av samtida och framtida möjligheter. 

3.5.2 Demokratisk dimension 

I dagens digitaliserade värld är digital kompetens en nödvändighet för att kunna möta samtida 

och framtida behov (Mannila, 2017). Detta eftersom samhällsfunktionerna i allt högre grad 

regleras av kod och algoritmer, vilket också är en likvärdighets- och demokratifråga (se 

Mannila, 2017; Utbildningsdepartementet, 2017; SOU 2015:28). Frågor som relaterar till 

digital teknik och vem som förstår denna utveckling blir allt viktigare. Därmed är det en 

förutsättning att varje individ i dagens skolväsende ges rika förutsättningar att utveckla en 

förståelse av digitaliseringens påverkan i vår komplexa omvärld. Det är därmed essentiellt att 

elever undervisas i och om programmering eftersom de ska kunna ta ställning till komplexa 

frågor i sina framtida liv som demokratiska samhällsmedborgare. Programmeringens införande 

i det svenska skolväsendet framhålls även vara ett meningsfullt verktyg att tillämpa för att 

utveckla ett ansvarstagande och kritiskt förhållningssätt. Detta kan i sin tur förhållas till aspekter 

gällande etik, integritet och säkerhet i vårt samhälle. Vidare menar Rolandsson (2015) att det 

kan uppstå ett digitalt utanförskap mellan individer som har kunskaper inom programmering 

och de individer som inte har det. Anledningen till detta är eftersom samhällets nutida och 

framtida arbetsmarknad kommer vara i behov av detta och vara förutsättningar för mycket. 

Sedermera är det inte enbart det svenska utbildningssystemet läroplaner som revideras i 

samband med samhällets förändrade behov, utan ett flertal europeiska länder har infört 

programmering som en central del i sin utbildning (Balanskat & Engelhart, 2015).  

3.6 Faktorer som påverkar skapandet av attityder 

Historiskt sett har programmeringens roll inom skolväsendet debatterats i olika hög grad 

(Mannila, 2017). Redan under 1960-talet betonade Alan Perlis vikten av att kunna programmera 

och ansåg det tillhöra allmänbildning för varje individ i samhället. Anledningen till detta var 

eftersom han menade att kunskaper inom programmering kunde leda till en fördjupad förståelse 

av vilka teorier som låg till grund för beräkningar inom matematiken och även ekonomin. 

Debatten om programmeringens vara eller icke vara har därmed debatterats relativt tidigt där 

attityderna till detta har varierat.  

Vilka attityder människor väljer att inta beror på flera olika aspekter där tidigare erfarenheter 

och tilltro till ämnet understryks vara några avgörande faktorer (se Çelik, 2017; Pehkonen, 

2001). Attityder är i vetenskapliga sammanhang relaterade till individers värderingar, vilket i 

sin tur grundas i socialisationens normer och åsikter. Dessa aspekter bildar därmed människans 
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uppfattning av ett fenomen som antingen är något positivt eller negativt. Pehkonen (2001) 

menar att attityder skapas i vår omgivning genom socialisation, vilket innebär att vi genom 

tidigare erfarenheter kan dra slutsatser i det som händer runt omkring oss och därefter bilda oss 

en uppfattning. Jedeskog (2005) menar vidare att lärares attityder och benägenhet att vilja 

förändra sin undervisning är den mest frekventa faktorn för om integreringen av IKT resulterar 

i positiva effekter. Anledningen till detta är eftersom lärares intresse och vilja att integrera IKT 

i undervisningen formar vilka attityder de intar. Vidare poängterar Jedeskog (2005) att 

emotionella aspekter påverkar attityderna eftersom om lärare uppfattar implementeringen av 

IKT som en svårighet formas attityden även därefter. Player-Koro (2012) beskriver faktorer 

som kan påverka i vilken utsträckning lärare väljer att tillämpa IKT i sin undervisning. I studien 

beskriver hon lärares attityder i relation till socialpsykologin, där individens tilltro till sin 

förmåga är en viktig aspekt att ta hänsyn till, så kallad self-efficacy som vidare kommer att 

beskrivas i studiens teoretiska utgångspunkt, under avsnitt 4.2. Resultatet visar att lärares 

attityder till IKT påverkar i vilken grad digitala verktyg tillämpas i undervisning men där en 

allmänt positiv attityd till IKT inte på förhand behöver resultera i att läraren väljer att integrera 

det i sin egen undervisning. Istället framhålls lärares intresse för teknologin och kunskaper vara 

avgörande faktorer som påverkar i vilken grad lärare väljer att tillämpa digitala verktyg i 

undervisningen. Utöver detta spelar den sociala miljön en avgörande roll för skapandet av 

attityder eftersom attityder formas i ett samspel med omgivningen (Çelik, 2017). Detta hävdar 

även Einarsson (2009) och framhåller att attityder hjälper individer att strukturera upp och 

organisera sin omvärld. Vidare kan attityder delas in i tre olika områden, vilka relaterar till 

kognitiva-, affektiva- och beteendeaspekter (se Bandura, 1997; Eysenck, 2000; Tamm, 2012). 

Den kognitiva aspekten relaterar till de uppfattningar som varje individ utvecklar beroende på 

dess tidigare erfarenheter medan den affektiva aspekten handlar om ett känslomässigt plan. Den 

sistnämnda komponenten relaterar till ställningstaganden och handling. I denna studie kommer 

den kognitiva aspekten tillämpas i den avlutade delen då lärares attityder till programmering 

diskuteras. Eftersom attityder påverkas av dessa tre aspekter förklarar det varför individer 

reagerar på ett visst sätt i olika situationer.  

3.6.1 Betydelsen av lärares attityder i matematikundervisningen 

Lärares och elevers attityder inom matematikämnet grundas till stor del av tidigare erfarenheter 

och uppfattningar, vilket i sin tur påverkar undervisningen (se Çelik, 2017; Pehkonen, 2001). 

Vilken uppfattning lärare väljer att inta påverkar i sin tur hur matematikundervisningens 

karaktär upplevs. Om läraren uppfattar matematiken som ett räknesystem kommer det centrala 

i undervisningen troligtvis handla om räknandet. Vidare menar Rolandsson (2015) att 

programmering kan upplevas som ett väldigt svårt ämne att undervisa i. Anledningen till detta 

är eftersom mycket handlar om att elever individuellt ska pröva sig fram på ett logiskt och 

strategiskt sätt, vilket alltså inte enbart handlar om att skriva kod (se Mannila et al., 2014; 

Rolandsson, 2015; Saeli et.al, 2011). Eftersom Fahlén (2017) framhåller att flertalet lärare 

upplever sig ha otillräckliga kunskaper inom programmering och dess progression, kan detta 

bidra till att undervisningens kvalitet och attityder till ämnet påverkas. 

Vidare återfinns det i kursplanen för matematikämnet i grundskolans årskurser 4–6, att elever 

ska ges rätta förutsättningar att utveckla sina matematiska förmågor att interagera, samspela, 

utföra logiska ställningstaganden och argumentera för sina ståndpunkter (Skolverket, 2017b). 
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Detta förutsätter dock att varje enskild lärare tar ett särskilt ansvar för att skapa lustfyllda 

miljöer som inspirerar elever till att finna en nyfikenhet och lust till att lära matematik. Mot 

bakgrund av den undersökning som Fahlén (2017) framhåller kan den reviderade kursplanen i 

matematikämnet upplevas som en stor utmaning för verksamma grundskolelärare. Detta 

eftersom en stor andel av Sveriges grundskolelärare känner en osäkerhet kring 

programmeringens införande i matematikämnet och hur de ska undervisa i detta (Fahlén, 2017). 

Eftersom lärarrollen fyller en central aspekt i programmeringsundervisningen understryker 

detta vikten av att verksamma grundskolelärare ges tillfällen att fortbilda sig i programmering 

för att kunna svara mot kursplanens mål (Rolandsson, 2015). Utöver detta understryker Olafson 

och Schraw (2006) att lärares förhållningssätt har stor betydelse för hur undervisningen kvalitet 

upplevs. Detta belyser vikten av att verksamma matematiklärare i grundskolans mellanår 

kompetensutvecklas inom programmering, i syfte att utveckla en positiv självbild för ämnet 

och anamma tillräckligt med ämnesdidaktiska kunskaper som bidrar till att undervisningens 

kvalitet ökar. Generellt sett är lärare som utmanar sig själv och tillämpar varierade arbetssätt 

och metoder i större utsträckning mer positiv inställd till förändring. Mot bakgrund av 

ovanstående blir det således problematiskt för skolväsendet om lärares attityder till 

programmering inte är särskilt positiva eftersom det speglar av sig i undervisningen och elevers 

lärande (Çelik, 2017). Elever ska utveckla sina kompetenser inom programmering där 

lärarrollen i klassrummet spelar en avgörande roll för elevers lärande (se Çelik, 2017; 

Rolandsson, 2015; Olafson & Schraw, 2006). Detta belyser således vikten av ämnesdidaktiska 

utbildningar som tillgodoser lärare med specifika metoder för att kunna erbjuda en god 

utbildning (Rolandsson, 2015). 
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4 Teoretisk utgångspunkt  
I följande avsnitt definieras några centrala begrepp och de teoretiska utgångspunkterna för 

studien. För att förstå människans meningsskapande i sin omvärld använder socialpsykologer 

bland annat attityder till sin hjälp (Eysenck, 2000). Eftersom studien utgår från att beskriva 

lärares attityder till programmeringens införande är det relevant att beskriva lärares 

uppfattningar och föreställningar kring ämnet. Detta eftersom Eysenck (2000) menar att 

individers tidigare erfarenheter och föreställningar inom ämnet till viss del påverkar attityden. 

Genom att undersöka lärares uppfattningar av programmering i matematikämnet kan en djupare 

förståelse av deras attityder återfinnas. Inom socialpsykologin beskrivs människans attityder 

och beteenden vara nära förknippade. Vidare belyser teorin att individer tenderar att handla 

inom de områden som de upplever sig framgångsrika i och undviker områden som de upplever 

sig mindre kompetenta i. I denna studie kommer lärares attityder till programmering analyseras 

genom att undersöka hur lärare uppfattar programmeringens syfte och utmaningar. Detta 

eftersom lärarnas beskrivningar och uppfattningar av programmering utgör viktiga faktorer för 

den fortsatta analysen av deras attityder. I de två inledande avsnitten definieras begreppen 

attityd och self-efficacy. Därefter presenteras den fenomenografiska forskningsansatsen i 

relation till tidigare forskning och studiens frågeställningar som ämnar beskriva den grund som 

studien vilar på.    

4.1 Attityd 

I denna studie definieras attityd som en generell inställning till ett objekt, vilket utgörs av ett 

mentalt tänkande som inte går att iaktta i det yttre. Tamm (2012) framhåller att attityder kan 

uppfattas vara något som grundas i tidigare erfarenheter och värderingar, vilket i sin tur 

påverkar individens kognitiva tänkande. Vidare menar han att attityder kan definieras som 

”summan av människans tankar, känslor, förutfattade meningar, föreställningar och 

övertygelser” (Tamm, 2012, s.271). Inom socialpsykologin har begreppet studerats av flertalet 

forskare och gemensamt är att det återfinns tre primära komponenter som påverkar attityder. 

Dessa benämns som trekomponentsmodellen och består av kognitiva, affektiva och 

beteendemässiga komponenter, vilka är indikatorer på antingen en positiv eller negativ attityd 

(Eysenck, 2000). Den kognitiva komponenten innefattar människors åsikter och uppfattningar 

av ett specifikt objekt medan den affektiva relaterar till känslor och utgår från huruvida 

människan tycker om ett objekt eller inte. Den sistnämnda komponenten handlar om tendenser, 

vilket relaterar till avsikter med ett beteende. Vidare framhåller Eysenck (2000) fyra funktioner 

som attityder kan uppfylla. Den första handlar om att förstå sin omvärld genom att strukturera 

upp de intryck som vi möts av, medan den andra aspekten utgörs av en nyttofunktion, vilket 

relaterar till att nå våra uppställda mål och därmed få en positiv respons. När mål och syften 

överensstämmer skapas positiva attityder, vilket resulterar i en positiv respons av något slag. 

När våra mål och syften inte överensstämmer skapas istället en frustration och en negativ attityd 

uppstår. Den tredje aspekten handlar om en värdefunktion, vilket handlar om våra centrala 

ståndpunkter och värderingar. Vidare åsyftar den fjärde aspekten om en försvarsfunktion 

eftersom vi kan använda attityder som försvarsmekanism i syfte att dölja våra egentliga känslor 

för ett objekt. Sammantaget kan attityder därtill riktas till både abstrakta och konkreta objekt 

och motsvaras av en tämligen stabil inställning till ett objekt, vilket även kommer att användas 

inom ramen för detta arbete. För att besvara studiens primära syfte kommer denna studie ta sin 
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utgångspunkt i den kognitiva aspekten gällande attityder. Anledningen till detta är eftersom 

lärares åsikter och uppfattningar om programmeringens införande är centrala. Respondenternas 

verbala och språkliga uttryck kommer därmed att fokuseras för att kunna urskilja en variation 

mellan deras attityder.  

4.2 Self-efficacy 

Enligt Bandura (1997) syftar begreppet self-efficacy till en människas tilltro till sin förmåga 

och möjligheter att kunna utföra en specifik uppgift med ett framgångsrikt resultat. Denna 

definition instämmer även Lundgren och Lökholm (2006) i och tillägger att en positiv 

självkänsla och tilltro till ämnet gynnar individer att vilja ta sig an en ny uppgift och engagera 

sig i sitt beteende. Detta går att relatera till attityder eftersom individers self-efficacy avgör 

vilken inställning som upplevs till ett fenomen. Individers self-efficacy kan således variera 

beroende på vilken kontext, hur lång tid som förfogas, vilka förutsättningar som finns att tillgå, 

hjälpmedel och vilken situation individen står inför. Begreppet ska dock inte förknippas med 

självförtroende eftersom self-efficacy riktar sig till upplevelsen av den egna kompetensen, i ett 

specifikt sammanhang (Lundgren & Lökholm, 2006). Individers självförtroende handlar till 

skillnad från detta om tillit till den egna personen.  

Upplevelsen av den egna kompetensen styr hur vi handlar, i vilken grad vi anstränger oss, vilken 

uthållighet och tålmodighet vi har samt aspekter som relaterar till inställning och emotion. 

Individer som har en låg grad av self-efficacy intar ofta en negativ inställning till att utföra en 

specifik uppgift eftersom resultatet sannolikt inte kommer att bli framgångsrikt. Därmed 

fokuserar individer med låg self-efficacy på misslyckandet istället för att fokusera på potentiella 

möjligheter. Genom egna upplevda erfarenheter av liknande situationer kan förväntningarna av 

self-efficacy utvecklas. Denna teori presenterar även Player-Koro (2012) och beskriver den i 

relation till lärares benägenhet och attityder att tillämpa IKT i sin undervisning. Hon menar att 

lärarens benägenhet och tilltro till sin förmåga att använda IKT i undervisningen är avgörande 

faktorer som påverkar realiseringen i klassrumspraktiken. Vidare framhåller Player-Koro att 

det finns ett starkt samband mellan lärares attityder och self-efficacy eftersom individens egen 

tilltro till sin förmåga också formar hur attityderna för ett ämne upplevs. Om läraren intar en 

hög grad av self-efficacy genererar det troligtvis i att hon använder IKT på ett meningsfullt sätt 

i sitt pedagogiska arbete, vilket även gynnar elevernas lärande. I denna studie associerar lärares 

self-efficacy till deras uppfattning av sin egen förmåga att kunna använda programmering som 

ett digitalt verktyg i undervisningen. I studiens avslutande diskussion kommer dessa aspekter 

att diskuteras eftersom lärares attityder till införandet av programmering i matematikämnet 

påverkas/formas av lärarens nivå av self-efficacy. Eftersom den reviderade skrivelsen i Lgr 11 

betonar programmering i matematikämnet ställer det krav på att verksamma lärare reflekterar 

över och blir medvetna om sina nivåer av self-efficacy. Detta eftersom den egna tilltron till sin 

förmåga att utföra en specifik uppgift påverkar elevers lärande och undervisningens kvalitet.  

Sedermera framhåller Bandura (1997) att tidigare erfarenheter påverkar hur individers 

självkänsla för ett ämne upplevs, vilket i sin tur påverkar attityden. Den individuella 

uppfattningen om sin egen förmåga att klara av något är därmed nära förknippat med 

måluppfyllelsen inom sin yrkesroll.  
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4.3 Fenomenografisk ansats 

Eftersom det primära syftet för studien är att beskriva och finna en variation i grundskolelärares 

attityder till programmering tar denna studie utgångspunkt i en fenomenografisk 

forskningsansats. Forskning baserad på fenomenografisk bas ämnar beskriva hur något 

uppenbar sig (Alexandersson, 1994). Denna kvalitativa forskningsansats grundades av Ference 

Marton och Shirley Booth i slutet av 1980-talet och utgår från att identifiera, uppmärksamma 

och formulera frågor som är särskilt inriktade på lärande och förståelse i en pedagogisk miljö 

(Marton & Booth, 2000). Utgångspunkten handlar om att empiriskt studera och beskriva 

människors varierade sätt att erfara och förstå sin omvärld. Alexandersson (1994) framhåller 

att fenomenografin har sin grund i inlärningspsykologin men till skillnad från den är det centrala 

i fenomenografin människans kvalitativt skilda sätt att erfara ett fenomen. Mot bakgrund av 

detta utgår denna kvalitativa studie från ett fenomenografisk förhållningssätt eftersom 

grundskolelärares skilda uppfattningar och attityder till programmering i matematikämnet har 

studerats och systematiserats. Uppfattningar utgör därmed en central del i den 

fenomenografiska forskningsansatsen. För att kunna tolka och analysera empirin har andra 

ordningens perspektiv tillämpats, vilket till skillnad från första ordningen perspektiv utgår från 

att kartlägga den variation av uppfattningar som förekommer bland respondenterna (Kihlström, 

2007). Den första ordningens perspektiv handlar om att beskriva sin omvärld som den faktiskt 

är, alltså att finna essensen medan den andra ordningens perspektiv handlar om hur individer 

upplever sin omvärld. Trots att fenomenografin som forskningsmetodisk ansats inte har sina 

rötter i fenomenologin beskrivs den kunna användas som en teoretisk referensram till 

fenomenografin (Alexandersson, 1994). Detta eftersom det återfinns en rad teoretiska likheter 

mellan dessa ansatser, men å andra sidan finns det mycket som skiljer dem åt. Fenomenologin 

avser att studera essensen i människors sätt att uppleva och erfara ett fenomen, den strävar efter 

att finna den innersta kärnan. Faktumet i fenomenografin är till skillnad från detta inte att 

studera sanningen, utan det relevanta är vad som studeras och att finna en variation i 

uppfattningar. Sedermera grundas teorin i att varje individ har sin unika uppfattning, vilket 

belyser att ett och samma fenomen kan tolkas olika beroende på vem individen som erfar detta 

är. Marton och Booth (2000) framhåller även att fenomenografin inte är någon egentlig teori 

eller metod utan snarare en ansats att förstå och betrakta människan och dess omvärld. Det 

centrala handlar därmed om att urskilja och gestalta människors kvalitativt varierade 

uppfattningar och individuella förståelse av sin omvärld (se Alexandersson, 1994; Dahlgren & 

Johansson, 2015; Kihlström, 2007; Marton & Booth, 2000). Eftersom syftet med den 

fenomenografiska ansatsen utgår från att finna variation och systematisera människor skilda 

sätt att erfara sin omvärld kan denna ansats med fördel användas som teoretisk utgångspunkt 

för denna studie.  För att besvara studiens syfte och synliggöra lärares uppfattningar har semi-

strukturerade intervjuer tillämpats. Denna forskningsansats ämnar beskriva människors 

uppfattningar av en avgränsad del i sin omvärld i relation till sig själv, vilket semi-strukturerade 

intervjuer ger förutsättningar till (Alexandersson, 1994). Dessutom ger svarsalternativen i en 

semi-strukturerad intervju upphov till variationer i respondenternas svar, vilket fenomenografin 

ämnar till.    
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5 Metod 
Syftet med studien är att bidra med ökade kunskaper kring lärares uppfattningar och attityder 

till programmering i matematikämnet. För att besvara syftet kommer semi-strukturerade 

intervjuer att genomföras, vilka har sin utgångspunkt i lärares uppfattningar av 

programmeringen i matematikämnet. I följande avsnitt beskrivs hur studiens syfte och 

frågeställningar har besvarats med hjälp av empiriska intervjuer. Det inledande avsnittet 

behandlar de forskningsetiska principer som all forskning ska förhålla sig till. Därefter 

diskuteras studiens urval och genomförande samt vilken datainsamling som använts. 

Avslutningsvis presenteras studiens bearbetning som följs av en metoddiskussion där 

metodologiska ställningstaganden och överväganden diskuteras.  

5.1 Forskningsetiska principer 

Denna kvalitativa studie förhåller sig till vetenskapsrådet forskningsetiska principer, vilket 

innebär att respondenterna ska känna en trygghet till att medverka i studien (Vetenskapsrådet, 

2002). De etiska kraven som framhålls att forskare ska förhålla sig till utgörs av ett samtyckes-

, informations-, konfidentialitet- samt nyttjandekrav. I denna studie har respondenterna vid ett 

första möte blivit informerade om studiens generella syfte och hur den insamlade data 

fortsättningsvis kommer att behandlas. Det framgick både skriftligt och muntligt vad 

intervjuerna var avsedda att handla om och vad respondenternas medgivande i studien skulle 

innebära. Genom att skicka ut ett informationsblad fick samtliga informanter god tid på sig att 

läsa vad sitt medgivande i studien skulle innebära (se Bilaga, 1). Dessutom har respondenterna 

fyllt i ett samtyckesformulär (se Bilaga, 2) där de bekräftar sitt medgivande och har förstått vad 

det innebär. Mot bakgrund av detta har det informerade samtycket tagits hänsyn till eftersom 

respondenterna informerades om studiens övergripande syfte samt vilka risker och fördelar som 

ett medverkande i studien kunde bära med sig (Backman, Gardelli, Gardelli & Persson, 2012). 

Vidare blev respondenterna informerade om att de när som helst kunde avbryta sitt 

medverkande i studien, vilket förhåller sig till informationskravet (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Eftersom varje intervju spelades in gavs respondenterna ett specifikt nummer istället för att 

namnge sig själv. Detta eftersom det råder anonymitet i denna studie och ingen ska känna sig 

kränkt. Vidare är all insamlad data avidentifierad och har behandlats konfidentiellt i syfte att 

ingen individ ska avslöjas eller publiceras som kan kännas igen av andra. Eftersom ingen av 

individerna i denna kvalitativa forskningsintervju ska lida skada eller påverkas negativt i någon 

grad har även ljudfilerna raderats efter att de transkriberats, vilket belyser anonymiteten i 

studien.   

5.2 Urval och genomförande 

Urvalsgruppen för denna studie är fem verksamma matematiklärare i årskurserna 4–6. 

Anledningen till att endast fem respondenter valdes ut är eftersom det enbart återfanns fem 

potentiella lärare som ville medverka i studien och som uppfyllde studiens förställda kriterium. 

Detta kan enligt Bryman (2011) definieras som ett bekvämlighetsurval eftersom det endast var 

dessa respondenter som svarade på det utskickade mailet. Fem respondenter är ett relativt 

godtyckligt antal i denna studie eftersom djupgående tolkningar av varje intervju har 

genomförts, vilket är en tidskrävande process. Vidare framhåller Kvale och Brinkmann (2009) 

att antalet personer som deltar i intervjun är avgörande för hur tolkningen och generaliseringen 



20 
 

blir. Om deltagarna i studien är för få medför det stora utmaningar att kunna generalisera och 

pröva hypoteser, medan ett för stort antal personer medför svårigheter i att tolka intervjuerna 

mer djupgående. Respondenterna som deltog i denna studie har en spridning vad det gäller 

arbetslivserfarenhet, ålder och bakgrund. Eftersom studien utgår från en fenomenografisk 

ansats är variationsbredden mellan respondenterna en viktig aspekt att ta hänsyn till. 

Alexandersson (1994) menar att det är meningsfullt att skapa förutsättningar för att få en 

variation av respondenternas uppfattningar av ett fenomen. Detta eftersom utgångspunkten i 

den andra ordningens perspektiv handlar om att beskriva individers skilda uppfattningar och 

erfarande. Forskningsintresset riktas därmed inte på att synliggöra hur stor del av 

respondenterna som har en viss uppfattning, utan snarare om att identifiera kvalitativt skilda 

uppfattningar. Ytterligare en essentiell aspekt att ta hänsyn till under datainsamlingen är att 

undersökningsgruppen inte får vara för homogen eftersom det kan försvåra tolkning och analys.  

Arbetslivserfarenheterna bland de fem lärarna varierade från ett åldersintervall mellan 8–25 år 

och erfarenheterna inom programmering mellan noll till fem år. Samtliga respondenter hade 

olika kunskaper och erfarenheter inom programmering i matematikämnet, vilket ökade studiens 

variationsbredd.  

Varje intervju har spelats in och därefter transkriberats. Genom tolkning och analys av 

insamlade data har varje intervju sammanställts i ett resultat. De semi-strukturerade intervjuerna 

har utförts med en respondent åt gången, i syfte att minimera risken att någon part blir påverkad 

av en annan part och inte vågar uttrycka sin egentliga åsikt. Enskilda intervjuer har tillämpats 

eftersom fenomenografins syfte är att urskilja variationer i uppfattningar och för att undvika att 

respondenterna påverkas av varandra. Gruppintervjuer hade kunnat vara ett alternativt 

tillvägagångssätt eftersom det ger upphov till fler infallsvinklar och utbyte av flera olika 

perspektiv respondenterna sinsemellan. Trost (2010) framhåller dock att det mest optimala är 

att intervjua en respondent åt gången eftersom gruppintervjuer lätt kan övergå till att bli 

komplicerade, i den mening att de mest dominanta och språksamma övertar interaktionen 

framför de tystlåtna. Dessutom återfinns en hög risk att respondenterna påverkas av varandra 

att sympatisera om något de egentligen inte håller med om. Varje intervju inleddes med samma 

förutbestämda frågor som sedan övergick till att bli mer ostrukturerade och som inte hade fasta 

svarsalternativ. Intervjufrågorna i en kvalitativ ansats bör även vara mer öppna i sin karaktär 

och inte formuleras på ett sådant sätt att ett korrekt svar eftersöks, utan bör vara formulerade så 

att respondenternas sätt att uppfatta fenomenet skildras (Dahlgren & Johansson, 2015). Vidare 

spelades intervjuerna in med en ljudupptagare eftersom Trost (2010) framhåller det vara en stor 

fördel att kunna lyssna på materialet flertalet gånger och fokusera på tonfall och 

meningsinnehåll. De nackdelar som beskrivs är dock att det är en tidskrävande process att 

lyssna och transkribera kvalitativa intervjuer mer djupgående.  

5.3 Datainsamlingsmetod  

I denna studie har semi-strukturerade intervjuer använts som datainsamlingsmetod för att 

besvara studiens syfte och frågeställningar. Anledningen till detta är eftersom studien utgår från 

fenomenografin, vilket är en forskningsansats som försöker finna variationer av människors 

upplevelser och uppfattningar av ett fenomen (Kihlström, 2007). Det primära syftet med denna 

ansats är att beskriva hur fenomen uppfattas av människor och har till skillnad från 

fenomenologin inte sin grund i filosofisk tradition, utan i metodologiska erfarenheter 
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(Alexandersson, 1994). Den fenomenografiska ansatsen förutsätter att empiriska data återfinns, 

vilket tidigare också framgått eftersom syftet är att finna variationen av människors 

uppfattningar (Alexandersson, 1994; Kvale & Brinkmann, 2009). Frågorna som utformas i den 

fenomenografiska intervjun försöker inte finna ett korrekt svar, utan strävar efter att ge 

undersökningspersonerna förutsättningar till mer öppna och djupgående svar, vilka grundas i 

den egna förståelsen av fenomenet (Alexandersson, 1994). Kvalitativa studier utgår från att 

söka en förståelse av ett fenomen, till skillnad från kvantitativa studier som vill förklara eller 

förutsäga människors erfarande (Backman et al., 2012). Den kvalitativa forskningsintervjun 

handlar om att förstå individers perspektiv och uppfattningar av sin omvärld, vilket är 

utgångspunkten för den andra ordningens perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2009). Vidare 

framhåller Bryman (2011) att den kvalitativa intervjun är mer flexibel och öppen i sin karaktär 

eftersom den tillåter att dialogen får röra sig i olika riktningar och till en viss utsträckning avvika 

från intervjuguiden.  

Eftersom denna studie utgår från en semi-strukturerad intervjumodell inbjuder det 

respondenterna till en stor öppenhet och valmöjlighet i samtalet. Anledningen till detta är 

eftersom semi-strukturerade intervjuer innehåller en låg grad av standardisering, vilket betyder 

att intervjuaren kan välja ordningsföljd och formulera sina frågor under intervjuns 

genomförande (Trost, 2010). Studiens intervjufrågor har formulerats i enlighet med de 

rekommendationer som Kvale och Brinkmann (2009) framhåller vara meningsfulla att förhålla 

sig till vid kvalitativa intervjuer. Som underlag till intervjuerna har en intervjuguide (se Bilaga, 

3) formulerats, vilket fungerar som en referensram för samtliga intervjuer. Eftersom semi-

strukturerade intervjuer har använts som metod innehåller intervjuguiden inga numrerade 

frågor som ska efterföljas, utan frågorna är snarare kategoriserade i två olika teman. Vidare 

framhålls vikten av att distansera sina intervjufrågor från forskningsfrågor och bemöta 

respondenterna på en språkligt accepterad nivå, vilket inte domineras av fackliga termer. 

Anledningen till detta är för att minimera och undvika att intervjun ger upphov till språkliga 

missförstånd. Halvstrukturerade intervjuer inbjuder till öppna frågeställningar och följdfrågor, 

vilket innebär att respondenterna på ett utförligt och mer djupgående plan ges utrymme att 

interagera om sina egna erfarenheter och uppfattningar (Trost, 2010). Samtliga intervjuer har 

haft en låg grad av standardisering och en öppen karaktär eftersom respondentens uppfattningar 

skulle få större utrymme att träda fram. Respondenterna inbjöds att ställa följdfrågor samtidigt 

som en viss struktur efterföljdes, vilket är en förutsättning för den semi-strukturerade intervjun. 

Vidare hävdar Backman et al. (2012) att det återfås en större bredd i varje respondents svar om 

kvalitativa intervjuer tillämpas i jämförelse med kvantitativa enkäter. När kvalitativa intervjuer 

tillämpas återfinns alltid en risk att forskaren påverkas av sina egna erfarenheter i 

frågeställningsfasen, vilket kan ge ett missvisande resultat. Å andra sidan kan fördelarna med 

en semi-strukturerad intervju vara att interaktionen mellan respondenten och intervjuaren kan 

upplevas mer avslappnad och ge möjlighet till mer djupgående diskussioner. Vidare framhåller 

Kvale och Brinkmann (2009) en del utmaningar som semi-strukturerade intervjuer kan ge 

upphov till, vilka relaterar till insamlingen av information, intervjuns upplägg och tolkning. 

Detta eftersom den sociala interaktionen och samspelet mellan intervjuaren och respondenten 

är centrala och där språket spelar en avgörande roll, vilket understryker vikten av att samla in, 

tolka och analysera varje respondents uttalade till en korrekt helhet. Vidare kan den kvalitativa 
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forskningsintervjun resultera i att intervjuaren påverkar respondenterna eftersom det återfinns 

en viss maktassymmetri i samtalet, vilket har beaktats i denna studies tolkning och bearbetning 

av data.   

5.4 Bearbetning 

Studiens insamlade data har analyserat med utgångspunkt i en fenomenografisk analysmetod 

som Dahlgren och Johansson (2015) beskriver. Intervjuerna som har spelats in har 

transkriberats, vilket enligt Kvale och Brinkmann (2009) innebär att transformera från en form 

till en annan. Detta kan upplevas problematiskt eftersom omvandlingen från muntlig interaktion 

till skriftlig interaktion innebär att mimiken, tonfallet och tiden inte längre är tillgänglig på 

samma sätt som under intervjun. Utöver detta återfinns inte heller respondenternas intonation, 

röst och ironi i den transkriberade texten, vilket kan resultera i att reliabiliteten ifrågasätts. 

Anledningen till detta eftersom uppfattningen av den utskrivna texten kan skilja sig åt beroende 

på vem individen är. Sedermera belyser Kvale och Brinkmann (2009) att det kan uppstå en 

problematik vid transkriberingen eftersom respondenternas utlåtanden kan tolkas på ett annat 

sätt av forskaren än vad respondenten avsett. Mot bakgrund av detta har samtliga intervjuer 

lästs igenom två gånger i syfte att få en mer korrekt tolkning och helhetsperspektiv av 

meningsinnehållet. Vidare har meningsinnehållet från varje intervju kodats och formulerats mer 

koncist, vilket Backman et al. (2012) benämner meningskoncentrering.  

Eftersom syftet med denna studie är att bidra med ökade kunskaper kring lärares attityder och 

upplevelser av programmering i matematikämnet, har särskilda delar från varje intervju 

fokuserats på och sedan kategoriserats. Den fenomenografiska analysmodell som Dahlgren och 

Johansson (2015) beskriver i sju steg har tillämpats. I den inledande fasen handlar det om att 

översiktligt granska studiens empiri. Detta för att bekanta sig med materialet och för att bedöma 

intervjuernas relevans för den fortsatta analysen. Samtliga intervjuer lästes igenom flertalet 

gånger för att få ett helhetsperspektiv av innehållet och bekanta sig med meningsinnehållet 

ytterligare. Därefter inleddes kondensationen som Dahlgren och Johansson (2015) beskriver i 

fas två. För att kunna urskilja grundskolelärarnas varierade uppfattningar och attityder till 

programmering urskildes särskilda delar från varje intervju och kondenserades. Passagerna från 

respektive intervju ska ha en hög signifikans och ge en representativ bild av intervjun. Istället 

för att klippa ut passagerna från de transkriberade intervjuerna skrevs respektive transskript ut 

för att därigenom kunna markera respondenternas olika meningsbärande enheter och passager. 

Genom att tillämpa ett färgkodningssystem kunde det mest signifikanta innehållet från varje 

intervju urskiljas. Eftersom intervjuerna var semistrukturerade var det utmanande att 

kategorisera innehållet från varje fråga i endast en specifik kategori. Fler än en kategori kunde 

utläsas under samma fråga, vilket var anledningen till att ett färgkodningssystem användes som 

utmärkte skillnaderna på ett tydligare sätt. Efter genomläsningen av empirin fastslogs fyra 

huvudsakliga spår som markerades med olika färgpennor. Lärarnas beskrivning av 

programmeringens syfte markerades i gult, lärarnas beskrivning av programmeringens 

utmaningar markerades i blått, lärarnas attityder till programmering markerades i lila och det 

sista spåret som framkom från intervjuerna var lärarnas tilltro till sin egen förmåga som 

markerades i grönt. I den tredje fasen jämfördes det empiriska materialet som identifierats i den 

föregående fasen för att finna likheter och olikheter mellan respondenterna. Eftersom Dahlgren 

och Johansson (2015) framhåller att det primära syftet i den fenomenografiska analysen är att 
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urskilja variationen mellan människors uppfattningar urskildes de olika kategorierna för att 

finna likheter och skillnader. Genom att använda olika färgpennor urskildes kategorierna mellan 

respondenterna, vilket underlättade för den fortsatta analysen i att beskriva lärarnas varierade 

uppfattningar och attityder till programmering. Om en skillnad mellan lärare 1 och lärare 2 

framkom markerades detta med en blyertspenna i kanten av den utskrivna transkriptionen. 

Positiva attityder markerades med en specifik färg medan negativa attityder med en annan färg. 

I det fjärde steget kategoriserades de utvalda passagerna för att få ett bättre helhetsperspektiv 

av respondenternas uppfattningar av programmering i matematikämnet. Fyra övergripande 

teman identifierades i materialet som följs av åtta underkategorier. De likheter och skillnader 

som återfanns grupperades i fyra huvudsakliga beskrivningskategorier, vilka utgår från studiens 

frågeställningar som benämns, lärares uppfattningar av programmeringens syfte, lärares 

beskrivning av programmeringens utmaningar, lärares attityder samt lärares tilltro till sin egen 

förmåga. I detta skede underlättade mina anteckningar från den föregående fasen att finna 

likheter och skillnader. I den femte fasen tydliggjordes likheterna ännu mer och den inre kärnan 

i samtliga kategorier försökte finnas. I detta skede avgränsades de olika områdena och 

variationen inom respektive kategori begränsades för att sedan namnges i fas sex. Varje kategori 

namngavs utifrån det gemensamma i passagerna som markerats med olika färgpennor. Eftersom 

kategorierna ska vara så meningsbärande som möjligt skapades underkategorier som utgör ett 

komplement till varje kategori. I den avslutande fasen granskades alla passager från 

intervjuerna och kontrasterades mot de andra kategorierna. Sedermera har 

beskrivningskategorierna presenterats genom ett horisontalt system, vilket betyder att samtliga 

beskrivningskategorier värderas lika. Varje respondent har anonymiserats genom att benämnas 

som lärare 1, lärare 2, lärare 3, lärare 4 och lärare 5 i resultatavsnittet.  

5.5 Metoddiskussion 

Denna kvalitativa metod syftar till att beskriva lärares varierade attityder till implementeringen 

av programmering i matematikämnets kursplan. Anledningen till varför semi-strukturerade 

intervjuer har tillämpats framför enkäter är för att ge respondenterna förutsättningar till mer 

djupgående svar. Eftersom resultatet ska ha en så hög trovärdighet som möjligt är 

intervjufrågorna noggrant formulerade för att inte påverka respondenternas svar. Generellt sett 

avses reliabiliteten relatera till hur hög grad av tillförlitlighet mätningen i en studie har (Trost, 

2010). I kvalitativa studier uppfattas reliabiliteten dock inte vara av samma karaktär som i en 

kvantitativ metod, vilket beror på att det fokuseras på omständigheter i en kvalitativ studie. Att 

reliabiliteten uppfattas vara låg kan härledas genom att respondenten har ändrat sin uppfattning 

eller utökat sina kunskaper inom det specifika området. Denna studie utgår från den 

semistrukturerade intervjuformen, vilket kan påverka reliabiliteten eftersom intervjuernas 

struktur och form varierar. Vidare framhåller Patel och Davidsson (2011) att validitet relaterar 

till trovärdighet, om forskaren verkligen har undersökt det som är avsett av undersökas. Frågor 

som relaterar till validitet är till exempel om studiens forskningsfrågor och syften blir besvarade 

genom en lämplig metod men även hur väl resultatet överensstämmer med forskningsfrågan 

(Thornberg & Fejes, 2015). Eftersom denna studie har sin utgångspunkt i fenomenografin och 

ämnar finna en förståelse av lärares varierade uppfattningar av programmering får validiteten 

en annan innebörd. I kvalitativ forskning syftar validiteten till om tolkningen av empirin är valid 

till skillnad från kvantitativ forskning som utgår från en exakthet och ett precist svar. För att 
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öka validiteten för studien har en mängd litteratur lästs igenom i syfte att öka förståelsen för 

studiens tolkning, analys och genomförande. 

Alexandersson (1994) framhåller att trovärdighet, giltighet och noggrannhet inom 

fenomenografisk forskning handlar om i vilken utsträckning beskrivningskategorierna 

motsvarar undersökningspersonernas uppfattningar. Detta beskriver även Dahlgren och 

Johansson (2015) som en kritisk aspekt eftersom det är svårt att tolka vad respondenten har sagt 

och analysera innebörden med en exakthet. För att förhöja trovärdigheten, noggrannheten och 

giltigheten har respondenternas uttalande citerats i de olika beskrivningskategorierna, vilket 

Alexandersson (1994) framhåller vara väsentligt. Samtliga intervjuer har transkriberats och 

därefter analyserats i de sju steg som Dahlgren och Johansson (2015) beskrev, vilket höjer 

tillförlitligheten för studien eftersom analysen utförs genom flertalet steg.  

Resultatet som presenteras i denna studie kan sedermera inte generaliseras till att återge 

samtliga av Sveriges matematiklärare i årskurs 4–6 attityder till programmering i 

matematikämnet. Endast fem grundskollärare har intervjuats vars primära syfte var att finna en 

variation bland deras uppfattningar. Studien kan således uppfattas vara väldigt snäv ur ett 

geografiskt perspektiv eftersom samtliga lärare som medverkade i studien arbetade i samma 

kommun, vilket kan påverka tillförlitligheten för studien. Om den geografiska spridningen 

bland respondenterna hade varit större hade även studiens generaliserbarhet ökat. Insamlingen 

av informanter har minst sagt varit en utmaning. Trots utskick av mail till kommunens alla 

lärare och rektorer erhölls endast fåtal svar. Detta belyser att variationsbredden inte blev lika 

stor som förväntat med utgångspunkt i fenomenografin. Aspekter som relaterar till 

arbetslivserfarenhet, ålder samt vilken skola har varit faktorer som tagits hänsyn till för att få 

en spridning i respondenternas svar. Studien urval baserades på lärarnas ämnesbehörighet, 

vilket är matematiklärare i grundskolans årskurser 4–6. Eftersom det har varit utmanande att få 

tillräckligt med respondenter att medverka i denna studie har ett bekvämlighetsurval urval 

tillämpats, vilket innebär att de respondenter som finns tillgängliga för forskaren medverkar i 

studien (Bryman, 2011). Bekvämlighetsurval kan uppfattas problematiskt i den mening att 

studiens resultat inte kan generaliseras i lika stor utsträckning som andra urval. Detta eftersom 

ett bekvämlighetsurval kan begränsa forskaren att veta hur representativa informanterna i 

studien egentligen är. Ytterligare en aspekt som påverkar studiens generaliserbarhet är i vilken 

utsträckning de medverkande lärarna har tillämpat programmering i undervisningen och hur 

goda kunskaper de har inom IKT. Om det återfinns en spridning mellan lärarnas erfarenheter 

och kunskaper inom programmering kan det även bidra till att studiens generaliserbarhet ökar. 

Risken med ett bekvämlighetsurval är därmed att de informanter som upplever sig väldigt 

kompetenta i det specifika området troligtvis väljer att medverka om tid finns, medan de 

informanter som upplever en osäkerhet istället väljer att avböja. Om mer tid återfunnits och ett 

bredare kontaktnät hade studien kunna tillämpat ett målstyrt urval istället för ett 

bekvämlighetsurval, vilket förändrat studiens generaliserbarhet och variationsbredd. 
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6 Resultat 
I detta avsnitt presenteras fem grundskolelärares kvalitativt skilda attityder till 

programmeringens införande i matematikämnet för årskurserna 4–6. Inledningsvis redovisas 

dessa lärares uppfattningar av programmering i grundskolan och därefter redogörs för deras 

beskrivningar av programmeringens utmaningar. Sedan beskrivs lärares attityder till 

programmering i matematikämnet och avslutningsvis presenteras lärares tilltro till sin egen 

förmåga att kunna undervisa programmering, vidare kallad self-efficacy. Anledningen till 

varför lärares uppfattningar och utmaningar av programmering i matematikämnet presenteras 

innan attitydavsnittet är eftersom dessa faktorer påverkar hur lärares attityder till 

programmering uppfattas. Resultatet har sammanställts och kategoriserats med avseende på de 

fyra forskningsfrågor som studien baseras på. Lärarnas olika uppfattningar redogörs genom 

citat tagna från intervjuerna. Respektive rubrik är formulerad efter studiens fyra 

forskningsfrågor. Kategorierna som beskrivs under respektive rubrik är inte rangordnade utan 

framhålls i slumpmässig ordning. Däremot presenteras lärarnas attityder och self-efficacy i det 

avslutande avsnittet eftersom det utgör en bra grund till de två inledande avsnitten. Lärarnas 

citat kommer att namnges som lärare 1–5 för att styrka trovärdigheten i undersökningen genom 

att understryka att alla lärare återfinns i resultatavsnittet.  

6.1 Lärares uppfattningar av programmeringens syfte  

I intervjuerna beskrevs fyra primära definitioner av studiens första frågeställning, vilket handlar 

om hur lärares uppfattar programmeringens syfte i grundskolans årskurser 4–6. Den första 

definitionen utgår från det faktum att programmering är en avgörande aspekt för vårt framtida 

samhälle både ur ett demokratiskt och ekonomiskt perspektiv, medan den andra utgår från att 

uppfatta programmering som en problemlösnings- och felsökningsprocess. Den tredje 

uppfattningen som framhålls av lärarna är att programmering bidrar till att elevers logiska 

tänkande och mer generella förmågor utvecklas. Avslutningsvis understryker lärarna den 

motiverande aspekten som programmeringen tillför i matematikämnet.   

En central aspekt i framtida samhälle  

Respondenterna framhåller att programmering kommer bli en avgörande aspekt i vårt 

framtida samhälle. Detta eftersom vår digitaliserade värld ständigt förändras och utvecklas, 

vilket ställer krav på att utbildningen svarar mot dessa mål. Lärare 1 motiverar 

Det är framtiden! Jag brukar likna det med en pyramid, vart den nedre delen 

utgörs av ungefär hälften av de människor som arbetar i dagens samhälle, 

dessa kommer att bytas ut mot robotar. Frågan är ju då, vad som finns kvar i 

den övre delen, ja det är ju såklart programmerare som styr robotarna. Så det 

ligger något i det tror jag, alla kommer inte vara programmerare, men det är 

bra att ha koll på eftersom det även kommer handla om en klassfråga. Alltså 

det är lite som förr, att vi hade lärda och icke lärda, lite så kommer det bli i 

framtiden också.  

Detta perspektiv att betrakta programmering intar fyra av fem lärare och menar att majoriteten 

av framtidens yrken kommer att tillämpa digitala verktyg i större utsträckning, vilket förutsätter 

att det återfinns kompetent personal som kan vidareutveckla dessa artefakter. Lärare 5 

motiverar  
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Jag tror det helt enkelt kommer finnas ett behov av det i framtiden. Om vi bara 

tittar på hur mycket som är programmerat i vår omvärld just nu, då kommer 

det bli ännu mer i vår omgivning i framtiden som är programmerat, och då 

måste vi ha personer som kan fixa det. 

Lärare 2 tillägger dessutom att hen tror att skolan och utbildningens roll kommer att förändras 

i samband med samhällets förändringshastighet och ställer sig frågande till vad det innebär att 

vara bra i skolan i framtiden. Lärare 3 framhåller å andra sidan att ” Det Skolverket skriver går 

inte stick i stäv med hur praktiken ser ut och jag tycker inte att man kan sia in i framtiden. Jag 

vet att jag ska undervisa eleverna i reell matematik och svenska för att de ska förberedas inför 

ett framtida liv som demokratisk medborgare”.  Detta påstående tydliggör att lärare 3 inte är 

lika övertygad om programmeringens införande i Lgr 11 som merparten av resterande lärarna i 

studien.  

Problemlösningsprocess 

Utöver att uppfatta programmering i grundskolans årskurser 4–6 som en central aspekt för vårt 

framtida samhälle motiverar samtliga respondenter att sambandet mellan matematik och 

programmering är starkt. Detta eftersom samtliga lärare framhåller att 

problemlösningsförmågan övas när programmering tillämpas som ett verktyg i 

matematikundervisningen. Lärarna motiverar att programmering i matematikämnet innehåller 

olika steg där både problemlösning och felsökning är centrala delar. Lärare 1 uttrycker 

dessutom att problemlösning ställer krav på att elever har ett gott tålamod och inte ger upp för 

tidigt. Detta eftersom programmering till stor del handlar om felsökning, vart elever måste 

fundera på var i lösningen det inte stämmer och därefter ompröva sin lösning.  Vidare motiverar 

lärare 1 att flertalet elever som är vana att få snabba svar ger upp direkt utan att testa flera vägar 

till en potentiell lösning. Hen motiverar 

Det här kommer bli en stor utmaning tror jag. Men å andra sidan är det bra att 

elever får öva på det här, eftersom de tränas i att följa stegvisa instruktioner 

och förbättra sina texter, alltså på ett lite roligare sätt än i svenskan kanske. 

De får se ett resultat snabbt och med feedback.   

Lärare 1 uttrycker att programmering som ett pedagogiskt verktyg kan bidra till att 

problemlösningsförmågan för elever blir mer konkret och på så sätt bidrar till att lärandet i 

algebran fördjupas. Detta medger även lärare 2 och tillägger att programmering inte bidrar till 

någon stor skillnad på den kunskapsmässiga biten i matematikämnet ” Jag tror kanske att 

eleverna får ett större intresse av att tillämpa programmering men inte att den kunskapsmässiga 

biten stärks”. Lärare 5 motiverar i likhet med de ovan nämnda lärarna att 

problemlösningsförmågan gynnas genom programmering.  

Att kunna lösa en del problem med programmering, men just nu kan jag då 

inte riktigt tänka hur jag praktiskt skulle gå till väga för att göra det. Men jag 

tänker lite problemlösande karaktär, att programmering bidrar till att 

problemlösningsförmågan utvecklas.   

Utveckling av generella förmågor 

Lärarna uppfattar att syftet med programmering delvis handlar om att öva sitt logiska 

tänkande, vilket inkluderar många olika delmoment. Två av lärarna motiverar att 
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programmering ger upphov till elevers kreativa sida eftersom det inte enbart finns ett rätt svar. 

Dessutom uttryckte tre av lärarna att eleverna övar sitt logiska och systematiska tänkande 

eftersom det handlar om att ställa rimliga hypoteser och förutse vad som kommer att hända i 

nästa steg. Lärare 2 framhåller vikten av att låta eleverna öva sig i att följa stegvisa 

instruktioner för att utveckla sitt logiska tänkande. Detta uttrycker även lärare 1 och hävdar att 

mer generella förmågor gynnas av att tillämpa programmering i matematikundervisningen. 

Lärare 1 menar att det inte enbart är matematikämnet som gynnas av att tillämpa 

programmering, utan även att de övriga skolämnena eftersom det handlar om att följa stegvisa 

instruktioner och föra logiska resonemang, vilket återfinns i bland annat svenskämnet. Att 

programmering kan skapa transeffekter medger även Calao et al. (2015) i sin studie. I detta 

sammanhang menas transeffekter något som ger upphov till kunskaper i ett annat ämne, vilket 

Calao et al. (2015) studie framhåller genom användandet av Scratch som är ett visuellt 

programmeringsspråk. Resultatet från deras studie indikerar att elevers datalogiska och 

logiska tänkande samt problemlösnings- och resonemangsförmåga utvecklades när eleverna 

arbetade i Scratch. Mot bakgrund av detta framhåller lärare 1 att det abstrakta kan bli mer 

konkret för elever och att användningen av programmering medför ökad förståelse för flera 

delar inom matematiken, till exempel koordinatsystem, negativa tal, vinklar, problemlösning 

och felsökning. Sedermera belyser flertalet studier att elevers logiska förmåga gynnas av att 

tillämpa programmering som verktyg i undervisningen och andra aspekter som inte har en 

direkt anknytning till programmering ökar (Kjällander et al., 2015; Papert, 1980; Regnell & 

Pant, 2014). 

Motiverande aspekt  

Utöver att uppfatta programmeringens syfte som en problemlösande och mer kreativ process 

beskriver lärarna programmering som ett betydelsefullt verktyg för att engagera elever och 

öka lusten att vilja lära sig matematik. Programmering i årskurserna 4–6 beskrivs därmed 

syfta till att konkretisera och underlätta elevers förståelse för matematiken, vart lärarna 

understryker den motiverande aspekten i matematikämnet. Lärare 2 beskriver  

Just nu handlar det bara om att få eleverna intresserade känner jag. Att de ska 

tycka det är spännande och få ihop det. Jag tror kanske eleverna får ett större 

intresse av att använda digitala verktyg som programmering, men inte att den 

kunskapsmässiga biten stärks. Jag tror att basic-basic är det viktigaste, rita 

själv, skriva, använda papper och penna. Jag tror inte på det digitala så mycket.  

Den motiverande aspekten som programmeringen tillför i elevers lärande delges även av 

resterande lärare, vart lärare 3 beskriver att programmering är lämpligt att tillämpa för de 

högpresterande eleverna i matematikämnet. Lärare 3 menar att det är ett bra komplement till de 

elever som ligger på en kognitivt högre nivå i matematiken och därmed utgör ett lärorikt 

komplement i undervisningen. Hen motiverar ”Om det är någon som kommer tro att det 

kommer att gå hem med programmering för alla, glöm det! Vi klarar ju inte ens av att möta 

allas individuella behov i dagens skola. Det blir för abstrakt med programmering för 

mellanstadiet”. Vidare menar hen att det primära syftet till varför hen tillämpar programmering 

i undervisningen är för att engagera eleverna till ett lustfyllt lärande i matematikämnet och fånga 

deras intresse, ”jag använder det till 95 procent för att få höra det där, wow! Man kan göra det 

där genom programmering. Titta, gubben tog i kanten! Alltså just den där wow-känslan”. 
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Lärarna tillägger förutom den motiverande aspekten att programmering kan skapa 

förutsättningar för elever att förstå matematiken på ett djupare plan. Lärare 1 menar att 

programmering i matematikämnet skapar en rad möjligheter där hen absolut anser att elevers 

lärande i matematiken gynnas genom att tillämpa programmering som pedagogiskt verktyg. 

Detta motiveras genom att olika moment inom matematik fyller en funktion och på så sätt kan 

konkretiseras. Programmering som ett digitalt verktyg anser hen vara meningsfullt för att kunna 

motivera elever att vilja lära sig matematik men även för variationen i sin egen undervisning.  

Sammantaget beskriver lärarna programmeringens syfte ur både ekonomiska och demokratiska 

aspekter. Lärarna motiverar att programmering kommer fylla en central del i vårt framtida 

samhälle både ur ekonomiska och demokratiska aspekter, vilket förutsätter att elever utvecklar 

sin digitala kompetens. Utöver detta beskriver lärarna att syftet med programmering i 

grundskolans årskurser 4–6 handlar om att utveckla sitt abstrakta och 

problemlösningstänkande. Lärarna nämner även att programmering i matematikämnet kan 

bidra till en del transeffekter, vart framför allt resonemangsförmågan framhålls. Sedermera 

beskriver lärarna den motiverande aspekten som programmering kan ge upphov till. Detta 

eftersom programmering som digitalt verktyg med fördel kan tillämpas i 

matematikundervisningen för att motivera elever till att vilja lära sig matematik.  

6.2 Lärares uppfattningar av programmeringens utmaningar 

I samtliga intervjuer beskrevs studiens andra forskningsfråga som handlar om vad lärare 

uppfattar som utmaningar i arbetet med programmering i matematikämnet.  Genom intervjuerna 

framkom att lärarna har varierade erfarenheter inom programmering och uppfattar 

programmeringens utmaningar olika. Lärarna uttryckte fyra huvudsakliga utmaningar som 

arbetet med programmering i matematikämnet kan ge upphov till. Den första utmaningen som 

motiverades handlar om att tolka skrivelserna i läroplanen på ett tydligt sätt medan den andra 

utmaningen som beskrevs handlar om att koppla samman programmering och matematik. Den 

tredje utmaningen som framkom var att tidsfaktorn kan utgöra ett potentiellt hinder för arbetet 

med programmering. Avslutningsvis uttryckte lärarna att elevers bristande tålamod kan utgöra 

ett hinder för programmeringens införande i matematikämnet.   

Tolkning av skrivelserna i läroplanen 

Lärarna uttryckte att tolkningen av de reviderade skrivelserna i matematikämnet som väldigt 

diffusa och eftersöker en ökad tydlighet gällande detta. Lärare 3 uttrycker 

Att programmera datorn med ett visuellt språk så att man kan göra algoritmer, 

alltså jag höll ju på att ramla baklänges. Jag är helt patetiskt irriterad hur de 

har skrivit in det i matematiken. Alltså de två meningarna för mig och sen står 

det inget uppnåendemål. Det står ju inget i kriterierna om programmering, så 

det faller ju. På det sättet de skrivit, jag vet inte hur jag ska tolka det. 

Tolkningen av den reviderade kursplanen för matematikämnet i årskurserna 4–6 framhåller 

samtliga lärare vara diffus. De beskriver därmed en viss osäkerhet kring bedömningen och 

progressionen inom programmering eftersom de inte har någon tydlig vision om vad nästa steg 

är. Lärare 2 motiverar ”Jag tror det är stor brist i kunskaper hos lärare och ju högre upp desto 

större glapp. Man måste hela tiden tänka vad nästa steg är och där stöter vi på problem”. Detta 

konstaterar även lärare 5 och uttrycker ” Jag behöver mer kunskap. Jag ser programmering som 
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en del i problemlösning i matematik, men jag har inte så stora kunskaper i det.”. Lärare 4 menar 

att en ökad tydlighet gällande de reviderade skrivelserna behövs. Vidare motiverar hen att de 

tillsammans i lärarkollegiet måste interagera om de nya skrivelserna för att få en större klarhet.   

Jag tycker de reviderade skrivelserna i Lgr 11 är svåra att förstå, de måste förtydligas. 

Men när det kommer en sån här ny skrivelse då måste vi sitta tillsammans och prata om 

vad det innebär. För det är ju jättemycket nya ord, vadå algoritm i programmering, vad 

är det. Man måste som konkret gå igenom det tillsammans.   

Sammantaget understryker lärarna behovet av en ökad tydlighet gällande de reviderade 

skrivelserna i matematikämnets kursplan som handlar om programmering.  

Koppla samman programmering och matematik 

Utöver att uppfatta läroplanens skrivelser som en potentiell utmaning framhåller lärare 3 att 

det kommer bli en utmaning att integrera programmering i matematikämnet. Detta eftersom 

hen anser att programmering är alldeles för abstrakt på mellanstadiet eftersom de svagaste 

eleverna inte har någon aning om logiken bakom detta. Lärare 3 motiverar 

När jag lämnar eleverna att själva läsa och gå vidare för att ta nästa steg, då 

tappar jag så otroligt många för att det är för svårt helt enkelt. De skulle 

fortfarande behöva sitta och räkna de fyra räknesätten. Så det är inte ett 

magiskt spö, nu gör vi programmering och alla är med, glöm det! Långt ifrån 

alla förstår vad det här handlar om. Vi måste ha ett spann så att alla får vara 

med. Så den här nya skrivningen i Lgr 11, den tycker jag bara är patetisk. Vi 

lärare måste ta nästa steg, men kan vi ta nästa steg, nej det blir för svårt för de 

elever som knappt har grundläggande kunskaper i matematik.  

Att koppla samman programmering och matematik uttrycker lärarna vara en stor utmaning. 

Lärarna menar att de har alldeles för grundläggande kunskaper inom programmering och 

efterfrågar kompetensutveckling för att kunna svara mot utbildningens krav. De motiverar att 

undervisningens likvärdighet kan äventyras om lärares kunskaper inom programmering skiljer 

sig åt väldigt mycket. Vidare beskriver lärarna sina didaktiska kunskaper som väldigt 

grundläggande och behovet av kompetensutveckling som stort för att kunna koppla samman 

matematikämnet med programmering. Lärare 1 medger även detta och menar att de måste sätta 

upp en plan på skolan om hur progressionen inom programmering ser ut. Hen motiverar ”man 

får ju bara hoppas men kommer det någon från lågstadiet som är intresserad och har jobbat med 

alla kurser i Hour of Code och kan Scratch då vet jag inte hur jag ska gå vidare och vad nästa 

steg är”. Detta beskriver även lärare 2 och tillägger att hen har väldigt grundläggande kunskaper 

inom programmering och förlitar sig just nu på Scratch och Hour of Code, vilket är väldigt 

grundläggande programmeringsprogram. Lärare 2 motiverar vidare att hen inte upplever sig 

vara på någon högre nivå än grundläggande och att bedömningen inom programmering känns 

för diffus eftersom hen inte vet hur hen ska bedöma. Mot bakgrund av detta motiverar lärare 4 

vikten av att lärare fortbildas för att befästa didaktiska kunskaper inom programmering som 

kan leda till att lärare utvecklar sitt tänkande inom programmering och kan integrera det som 

en naturlig del i matematiken. Vidare beskriver lärare 4 utmaningarna med att integrera 

programmering i matematikämnet på ett genomtänkt sätt som inte isolerar programmeringen 

från den övriga matematikundervisningen. 
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I kursen som jag går just nu är programmeringen kopplad till matematiken, så 

där jobbar vi ju mycket konkret. För det kan vara ganska svårt begrepp att 

förstå, alltså nu ska vi införa programmering i de olika ämnena, men vad ska 

man göra. Det är det som är svårigheten, alltså hur kopplar jag det till 

matematiken istället för att det ska vara att programmering utförs under en 

viss period, nu har vi programmerat och sedan lämnar vi det.  

Sedermera uttrycker lärare 4 att det kommer bli en stor utmaning att tillsammans med 

lärarkollegiet samplanera en genomtänkt plan i matematikundervisningen där programmering 

tillämpas och ingår som en naturlig del. Detta eftersom lärarna på hens skola har varierade 

erfarenheter inom programmering vilket hen motiverar som en utmaning, ”det kommer bli svårt 

att få med alla på samma spår och besluta om hur det ska gå till rent praktiskt och vad nästa 

steg är”. 

Tidsfaktorn  

Ytterligare en utmaning som samtliga lärare beskriver är tidsfaktorn. Några lärare beskriver 

tidsaspekten i relation till kunskaper eftersom de inte upplever sig ha tillräckligt med tid för att 

hinna utveckla sina didaktiska och metodologiska kunskaper inom programmering. Lärarna 

menar även att progressionen inom programmering sker väldigt snabbt, vilket ställer krav på 

att lärare ligger steget före eleverna för att kunna förse dem med utmanande uppgifter. Lärare 

4 beskriver i likhet med detta att det är viktigt att implementera programmeringen som en 

naturlig del i undervisningen, vilket många saknar kunskaper inom. Hen beskriver sig själv vara 

väldigt positiv inställd till programmering men påtalar tidsaspekten eftersom hen fortfarande 

övar sig och lär sig nya saker inom programmering. Lärare 4 motiverar ”man kan ju göra så 

mycket, till exempel multiplikationsspel, men jag måste träna först för det är inte lätt och där 

kommer ju tiden in som en faktor som kan begränsa en”. Vidare tillägger hen att progressionen 

inom programmering går så snabbt hos eleverna, vilket ställer krav på att lärare hänger med och 

utvecklar sina kunskaper parallellt med detta.  Andra lärare upplever sig ha otillräckligt med 

undervisningstid för att implementera programmering på ett genomtänkt vis.  Lärare 1 uttrycker 

tidsbristen som en potentiell utmaning som begränsar hen   

Jag funderar att lägga in programmering i ett tema, för jag fick inspiration från 

en annan IKT-pedagog som arbetar i en annan kommun. Hon har jobbat med 

Scratch och gjort en tallinje där eleverna får använda det som ett hjälpmedel. 

Jobbar man med geometri kan man ha utformat programmeringsuppgifter i 

det området som man jobbar i, men visst, det är ju det här med tiden som 

begränsar en förstås. Man önskar att tiden räckte till för att programmera mera.     

Lärare 2 beskriver även sitt behov av tid för att fördjupa sina egna kunskaper inom 

programmering och elever lärande ”Jag tror det är en stor brist i kunskaper hos lärare och ju 

högre upp desto större glapp. Så tiden är en avgörande faktor, vilket alltså kommer spegla av 

sig i undervisningens kvalitet ”. Hen menar att undervisningstiden inte riktigt räcker till för att 

implementera programmering eftersom matematiken har så många andra delar som prioriteras 

före programmering. Lärare 5 motiverar tidsaspekten men ur ett mer organisatoriskt perspektiv 

eftersom hen framhåller vikten av att det avsätts tid för att lärarkollegiet tillsammans får tid att 

interagera om programmeringens roll i matematikämnet. Lärare 5 beskriver sig ha fått väldigt 
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lite tid avsatt för fortbildning inom detta område och ställer sig frågande till de reviderade 

skrivelserna och bedömningen i Lgr 11.  

Det måste avsättas tid på arbetsplatsen, vi måste få tid på arbetsplatsen, vi 

måste få tid att göra det tillsammans. Det är också en utmaning från 

arbetsgivarens sida att hitta sådana tillfällen. Det blir lite så där, om jag ska 

göra en bedömning då kanske inte min undervisning hamnar på en så hög 

nivå som ett A motsvarar. Vad är en motsvarande hög nivå och välutvecklad 

och så vidare. Så det är ju både en utmaning, att från arbetsgivarens sida att 

hitta såna tillfällen men det ska också finnas en möjlighet, det ska inte finnas 

några hinder, det är väl det vi måste tänka på eftersom det blir något nytt.   

 

Utöver detta beskriver samtliga lärare behovet av fortbildning i programmering inom 

matematikämnet. Lärarna belyser sitt behov av kompetensutveckling inom programmering 

eftersom det kan påverka undervisningens kvalitet och likvärdighet om rektorer inte avsätter 

tid för detta. Lärare 2 motiverar behovet av kompetensutveckling 

Jag hade en elev förra året som var före alla andra och han fick köra 

Hopscotch. Han fick gå vidare med detta men jag kunde inte något alls om det 

programmet. Jag tyckte det var jätteroligt att han fick arbeta med det men jag 

hade ingen aning om vad han höll på med, så där låg jag ju efter. 

Lärare 1 beskriver i likhet med lärare 2 att hen har tagit hjälp av en väldigt insatt och kompetent 

elev inom programmering för att ta sig vidare i sin undervisning. Vidare motiverar lärare 1 ” 

programmering är svårt men väldigt intressant. Men jag tror det kommer bli ett jätteproblem 

för alla som inte har kunskaper inom programmering att undervisa i det”.  Detta faktum 

instämmer även lärare 3 om och framhåller behovet av fortbildning för att kunna erbjuda elever 

en likvärdig utbildning.  

Tålamodet 

Utöver tidsfaktorn uppfattar lärarna att elevers tålamod kommer bli en stor utmaning att förhålla 

sig till i samband med implementeringen av programmering i matematikämnet. Lärare 2 

uttrycker elevers tålamod som en stor utmaning, ”det som sätter lite käppar i hjulen är elevers 

bristande tålamod och att jag inte känner mig tillräckligt säker på vad som händer härnäst”. 

Detta motiverar även lärare 1 och menar att det största hindret som hen möts av i undervisningen 

är elever bristande tålamod. 

En av mina största utmaningar eller hinder är tålamodet hos eleverna. Det 

märker jag i allt. Programmering handlar ju till mycket om felsökning, vart 

stämmer det inte, då är det elever som vill ha snabba svar som ger upp direkt. 

Det kommer bli en stor utmaning tror jag.  

Sammantaget uppfattar lärarna programmeringens utmaningar olika. Gemensamt beskrivs 

tolkningen av de reviderade skrivelserna i Lgr 11 vara för diffusa, vilket försvårar 

implementeringen av programmering i matematikämnet. Lärarna beskriver därmed behovet av 

en ökad tydlighet gällande de reviderade skrivelserna i matematikämnet kursplan. Utöver detta 

upplever lärarna sina ämnesdidaktiska kunskaper inom programmering i matematikämnet som 

otillräckliga och beskriver behovet av kompetensutveckling för att implementeringen av 
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programmering ska kunna ske på ett genomtänkt vis. Lärarna beskriver att det är en stor 

utmaning att koppla samman matematik och programmering, vilket beror på flera olika 

aspekter. Att behovet av kompetensutveckling är stort framkommer av samtliga lärare.  Vidare 

beskrivs tidsfaktorn som en begränsande aspekt till implementeringen av programmering i 

matematikämnet. Lärarna uppfattar tidsaspekten i relation till sina ämnesdidaktiska kunskaper 

eftersom de upplever sig ha otillräckligt med tid till att utveckla sina kunskaper i 

programmering. Lärarna menar även att progressionen inom programmering sker väldigt 

snabbt, vilket ställer krav på att lärare utvecklar sina kunskaper för att befinna sig på en högre 

nivå än eleverna och kan förse dem med utmanande uppgifter. Samtliga lärare belyser behovet 

av kompetensutveckling för att utöka sina aktuella kunskaper och kunna svara mot 

utbildningens mål.  

6.3 Lärares attityder till programmering i matematikämnet 

För att kunna besvara studiens tredje frågeställning som handlar om lärares attityder till 

programmering har lärares förväntningar, varierade förutsättningar i verksamheterna och 

erfarenheter beskrivits. Utifrån dessa påverkansfaktorer har lärares attityder och uppfattningar 

till implementeringen av programmering i matematikämnet kunnat urskiljas. I samtliga 

intervjuerna beskrivs särskilt två primära faktorer som kan genererar i antingen positiva eller 

negativa attityder. Den första påverkansfaktorn relaterar till vilka ekonomiska och 

organisatoriska förutsättningar som återfinns på skolorna medan den andra påverkansfaktorn 

som beskrevs av lärarna handlar om lärarnas egna erfarenheter i programmering. Sammantaget 

visar det sammanställda resultatet visar att respondenterna är generellt positivt inställda till 

programmeringens införande men är i olika grad benägna till en förändring i matematikämnet, 

vilket går att relatera till deras tidigare erfarenheter och kunskaper. Genom faktorerna som 

påverkar lärarnas attityder till införandet av programmering i matematikämnet har studiens 

tredje frågeställning därmed kunnat besvaras.  

Förväntningar 

Fyra av fem lärare beskrev sig vara väldigt positiva till implementeringen av programmering i 

matematikämnet där lärare 4 motiverar ” jag tycker det är jättebra att programmering införs. 

Det är också en utveckling av, ja det blir något nytt och det tycker jag också är jättespännande. 

Jag är positivt inställd.”. Lärare 3 uttrycker till skillnad från detta en mer tveksam attityd till 

implementeringen av programmering i grundskolans årskurser 4–6. Hen motiverar ”jag känner 

mig förberedd men däremot är ju formuleringen i Lgr 11 patetisk, jag kommer inte försöka hitta 

det. […] tekniken den är klar men matematiken känns oviss”.  

Sammantaget beskrev merparten av lärarna vara väldigt positivt inställda till implementering 

av programmering i matematikämnet. Lärare 1, lärare 2 och lärare 5 beskriver sig vara särskilt 

nyfikna och förväntansfulla inför höstens reviderade skrivelser och vill lära sig mer om 

programmering i matematikämnet.   

Förutsättningar i verksamheterna   

För att kunna diskutera vilka attityder som återfinns bland lärarna är det relevant att lyfta fram 

vilka förutsättningar som finns inom respektive skola. Lärare 1 beskriver tillgången av 

digitala verktyg som begränsad eftersom det inte finns en klassuppsättning till alla elever och 

klasser. Hen menar att de i arbetslaget är beroende av varandra och inte kan arbeta med 
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programmering vid samma tidpunkt. Lärare 5 motiverar även tillgången av datorer och 

surfplattor som undermålig,  

Det finns inte en till en av datorer, kanske en till tre, vilka som inte riktigt är 

fungerande heller. Det saknas tangenter, de behöver uppdateras, det är jobbigt 

att komma in i vissa datorer, de fungerar helt enkelt inte och då måste man ta 

kontakt med IT-supporten för det är upp till oss att få dem att fungera. Detta 

gör ju att det blir så mycket jobb och förberedelser så jag väljer att göra något 

annat, på grund av att de digitala verktygen inte är fungerande och inte finns 

tillräckligt många. Jag kan inte göra det i helklass, jag behöver göra det i 

halvklass. 

Vidare beskriver lärare 3 att deras tillgång till datorer och Ipads som väldigt dålig, ”det är totalt 

katastrof eftersom det har varit så otroligt dåligt undermåligt med datorer. Nu har vi totalt 30 

datorer varav 15 fungerar hyfsat, så att det är katastrof”. Tillgången av digitala verktyg kan 

således förklaras som en begränsande faktor för att implementera programmering i 

matematikundervisningen, vilket i sin tur kan påverka lärarnas attityder.  Lärare 2 beskriver till 

skillnad från detta ha bra tillgång av datorer på skolan och intar en väldigt positiv attityd till 

programmeringens införande” jag har en hel klassuppsättning åt min årskurs 5 och jag tycker 

det ska bli spännande att få lära mig mer om programmering. Man lär sig själv hela tiden, det 

handlar ju om att vi måste tycka att det är kul för att lära sig”. Lärare 4 motiverar även sin 

tillgång av datorer och surfplattor som god och beskriver en positiv inställning till 

implementeringen av programmering ”just i min grupp har vi 10 Ipads på 24 elever plus att vi 

har tillgång till datorer ganska många pass i veckan, så vi har en mycket bra tillgång och 

utrustning”.  

Erfarenheter 

Sedermera har lärarna i studien varierade erfarenheter av programmering vilket kan påverka 

hur deras attityder och uppfattningar gällande programmeringens införande i matematikämnet 

upplevs. Detta eftersom Tamm (2012) framhåller att individers värderingar och tidigare 

erfarenheter påverkar hur attityder till ett fenomen blir. Lärare 1 upplevs ha en väldigt positiv 

attityd till programmeringens införande och beskriver två olika fortbildningskurser som hen 

deltagit i.  Hen uttryckte ett stort intresse till att arbeta med IKT och programmering, vilket 

enligt hen själv smittar av sig i undervisningen. Lärare 1 motiverar  

Jag är väl den personen i arbetslaget som tillämpar digitala verktyg mest och 

strävar efter att integrera det i fler ämnen hela tiden. Jag försöker inhämta 

material från olika kurser som jag har varit på. Jag tänker mig att 

programmering inte enbart behöver handla om matematik. Jag är lite sugen att 

låta eleverna bygga en egen spelvärld och med den grafiken som finns. 

Till skillnad från lärare 1 har lärare 2 och lärare 5 endast deltagit i några enstaka 

workshopstillfällen fast då främst inom teknikämnet. Lärare 2 beskriver att hen endast deltagit 

i en kurs som handlar om Micro-bits. Vidare upplever hen inte att digitala verktyg gynnar 

elevers lärande och känner sig inte särskilt förberedd inför de reviderade skrivelserna i 

matematikämnet, ”jag förlitar mig just nu på de program som finns på Internet, såsom Scratch 

och Hour of Code men det är ju väldig grundläggande och någon högre nivå än så kan jag inte. 
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[…] Jag känner mig inte säker på bedömningen. Jag vet inte hur jag ska bedöma riktigt”. Lärare 

2 menar även att tiden inte riktigt räcker till för att integrera programmering, utan väljer att 

prioritera andra moment inom matematiken före programmering. Lärare 5 beskriver att hen 

deltagit i några kortare kurser som handlar om programmering och motiverar sina 

ämnesdidaktiska kunskaper som väldigt grundläggande men framhåller en positiv inställning. 

Jag tycker det ska bli kul att få något annat att göra men som sagt, jag har inte 

kunskaperna riktigt, men jag är positivt inställd men samtidigt känner jag att 

jag är en digital immigrant så det kommer ta längre tid att lära mig. Men 

förhoppningsvis lär eleverna det. Sen försöker jag ha den inställningen att vi 

måste våga prova undervisa om sådant som vi inte riktigt är trygga med, för 

vi kan inte vänta tills vi kan det, och det har jag verkligen tagit till mig av vad 

Linda Mannila har sagt.  

Till skillnad från detta uttryckte lärare 3 och lärare 4 ha bra kunskaper inom programmering 

och känner sig relativt säkra inför implementeringen av programmering i matematikämnet. 

Lärare 4 beskrev sig ha betydligt fler fortbildningstillfällen än de resterande lärarna i studien 

och har undervisat i programmering ungefär tre år. Hen beskriver att det har blivit mer och mer 

programmering på den senaste tiden och detta eftersom hen är med i ett förstelärarnätverk i 

matematik som just nu har fokus på programmering. Kursdeltagarna träffas tre timmar varannan 

vecka och utbyter idéer och perspektiv med varandra. Hen uttrycker sig vara väldigt positivt 

inställd till införandet av programmering och motiverar ” Jag tycker det ska bli jättespännande, 

det blir något nytt, det är ju det, samhället förändras och vi måste hänga med och eleverna är ju 

som intresserade av det här”. Vidare beskriver hen sina fortbildningsmöjligheter som goda och 

motiverar att även hennes skolas personal ska kompetensutvecklas 

Tanken är att vi till hösten i och med det som skrivs i läroplanen om 

programmering kommer att utbilda våra egna skolområden och få in 

programmeringen kopplat till matematiken.  Det är tre timmar varannan 

vecka, vilket är ganska mycket och intensivt, men samtidigt är det bra för då 

kommer man verkligen in på djupet och lär sig. Vi har börjat från början 

egentligen, alltså från lågstadiet och jobbat med Scratch, Blue Bots, robotar 

och läsa Pyton-koder. Tanken är som att vi ska få hela bredden, sen när vi ska 

utbilda ska vi som specialisera oss på den nivån som vi undervisar i.  

Lärare 3 menar att programmering som praktisk aktivitet är väldigt intressant men framhåller 

en frustration över implementeringen av programmering i matematikämnets årskurser 4–6. 

Jag tycker programmering definitivt inte hör hemma i grundskolan. Man kan 

ha det för att det är häftigt eller för att det är roligt men jag ser inte 

programmering som en del som stärker matematiken. Bara för att du sätter 

upp ett program kan du inte programmera, snälla någon, det är som att lägga 

ett pussel. Är det programmering då, ja för mig så är det väldigt enkel 

programmering […] Jag ser mer en baksida med programmering om jag ska 

vara riktigt ärlig. 

Lärare 3 motiverar att programmering är för abstrakt för skolans mellanår och menar att 

Skolverket inte tar itu med de viktiga sakerna. Hen motiverar vidare att det inte har finns någon 

eftertänksamhet innan programmering införs, utan att politikerna har tagit förhastade slutsatser 
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och infört detta i skolväsendet, ”jag ser inte att de viktiga sakerna tas itu med. De här sakerna 

som skulle kunna vara så jättebra som programmering och så vidare, det kastar vi bara in och 

så tror vi att vi har löst det”. Vidare uttrycker lärare 3 att hen ser en stor problematik i samband 

med implementeringen av programmeringens i matematikämnet. Anledningen till detta är 

eftersom det i dagsläget redan återfinns stora utmaningar i skolväsendet med elever som inte 

uppnår kunskapskraven. Hen motiverar, 

Skolan just nu, alltså vi har ju tagit emot en massa flyktingar och hela köret så 

skolan är överöst med arbete just nu. Vi har ju kanske tre till fyra olika språk 

och jag kan inte ens prata med mina elever förutom i matematiken […] bara 

för att vi inkluderar de i klassrummet och sedan blir det bra. Det vill regeringen 

just nu, men jag säger så här, det kommer gå åt pipsvängen. […] sen så skriver 

regeringen in detta om programmering, det är så patetiskt, då vill jag bara gråta 

då vi inte ser de utmaningar som vi egentligen har. 

Generellt sett upplevs lärarnas attityder till implementeringen av programmering i 

matematikämnet vara positiva. Lärarna beskriver sig vara positivt inställda och förväntansfulla 

till programmering, vart tillgången av datorer och läsplattor kan beskrivas som en begränsade 

faktor till hur lärare upplever programmering. Resultatet visar att lärarna har varierande 

erfarenheter och kunskaper inom programmering i matematikämnet där samtliga uttrycker ett 

stort behov av kompetensutveckling för att kunna svara mot utbildningens mål. För att 

implementeringen av programmering i matematikämnet ska generera positiva attityder 

framhålls således ekonomiska och organisatoriska aspekter. Lärarna menar att de ekonomiska 

förutsättningarna på skolan är avgörande för hur deras attityder till programmering upplevs. De 

ekonomiska förutsättningarna på skolorna beskrivs både som en utmaning och möjlighet 

eftersom det kan begränsa i hur stor grad lärare väljer att tillämpa programmering i 

undervisningen, vilket i sin tur kan påverka attityden till att vilja använda programmering på 

ett genomtänkt sätt.  Hur verksamheten är strukturerad beskrivs också påverka deras inställning 

till programmering eftersom rektorn har det främsta ansvaret att skapa tillfällen för sin personal 

att utbyta idéer och kunskaper med varandra.    

6.4 Lärares tilltro till sin förmåga 

Utifrån intervjuerna har studiens fjärde frågeställning kunnat besvarats, vilket relaterar till 

lärares tilltro till sin egen förmåga att undervisa programmering i matematikämnet. Eftersom 

lärarna beskriver varierade erfarenheter och kunskaper i programmering har graden av lärares 

tilltro till sin förmåga även kunnat urskiljas, vilket fortsättningsvis kallas self-efficacy. Genom 

intervjuerna har olika påverkansfaktorer beskrivits av lärarna, vilket påverkar tilltron till sin 

egen förmåga att undervisa i programmering.   

Påverkansfaktorer 

Generellt sett beskriver lärarna sina ämnesdidaktiska kunskaper inom matematikämnet som 

goda, bortsett från programmeringsdelen som tillkommer i samband med den reviderade 

upplagan av Lgr 11 (Skolverket, 2017b). Lärarna uttrycker att både tidsaspekter, ekonomiska 

och organisatoriska förutsättningar kan utgöra en begränsade faktor till hur den egna tilltron av 

sin förmåga upplevs inom programmering. Detta resonemang delges även av Bandura (1997) 

eftersom individers self-efficacy kan variera beroende på dess kontext, hur lång tid som finns 
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till förfogande men även vilka ekonomiska förutsättningar som återfinns. Lärarna framhåller 

även vikten av att lärarkollegiets atmosfär och interaktion är positiv eftersom det kan påverka 

hur lärares attityder gentemot programmering upplevs, vilket i sin tur påverkar deras self-

efficacy. Detta kan i sin tur relateras till Banduras (1997) beskrivning av self-efficacy eftersom 

både egna och andras erfarenheter påverkar individens tilltro till sin förmåga att kunna utföra 

en specifik uppgift. Mycket av människors handlingar styrs av vad de tilltror sig vara möjligt 

att klara av och vilka förväntningar som återfinns. Mot bakgrund av detta beskriver lärare 4 hur 

betydelsefullt det är att få förutsättningar att interagera med andra lärare och mediera med hjälp 

av sina intellektuella artefakter för att utveckla en positiv attityd gentemot programmering och 

därmed utöka sina ämnesdidaktiska kunskaper.  

Jag tillhör ju ett förstelärarnätverk och där får vi hela tiden tips och idéer av 

varandra som jag tycker är jättenyttigt. Jag lär mig hela tiden något nytt, vilket 

påverkar min egen inställning och undervisning i programmering […] Det 

som är så bra på de här träffarna är att det finns lärare representerade från 

årskurs 1–9, så att vi har ju alla lärare samlade. En del lärare visar vad de ska 

göra med sina elever som kanske går i fyran och då kan en annan lärare ta 

efter och göra det med sina årskurs åttor till exempel.  

Lärare 4 beskriver sina fortbildningsmöjligheter som goda och betonar vikten av att det 

återfinns ett kunskapsutbyte mellan lärares erfarenheter för att utöka sina egna kompetenser 

inom programmering. Bandura (1997) menar att det sociala samspelet mellan individer utgör 

en viktig komponent för utvecklingen av self-efficacy. Hen framhåller att individer som känner 

ett förtroende hos varandra också kan uppmuntra varandra till att utföra en specifik uppgift, 

vilket lärarna framhåller genom att motivera lärarkollegiets betydelse. Utöver detta uttrycker 

lärarna att det egna intresset och kunskaperna inom programmering påverkar deras attityd till 

ämnet och därmed graden av self-efficacy. Lärare 5 beskriver sin upplevelse av den egna 

kompetensen inom programmering som låg trots att hen upplever en hög grad av self-efficacy 

i matematikämnet.  

Idag känner jag mig inte förberedd och jag hoppas att jag får lära mig lite mer. 

Jag har suttit själv på egen tid, kanske mer förra våren har jag suttit själv 

hemma och jobbat och testat med hjälp av en handledning på en dator, men 

nej, jag känner mig inte förberedd idag. […] Jag har definitivt inte tillräckligt 

med kurser och kunskaper för att undervisa i programmering. Jag skulle 

behöva få betydligt mer grundläggande kurser.  

Resultatet visar att lärare som beskriver sig ha höga ämneskunskaper inom programmering 

också upplever en hög grad av self-efficacy och beskriver sig vara mer benägna att integrera 

programmering på ett meningsfullt sätt i sin undervisning. Till skillnad från detta beskriver 

lärare som har låga ämneskunskaper inom programmering sin tilltro till sin egen kapacitet att 

undervisa i programmering som låg, vilket Bandura (1997) även framhåller. Individer som har 

en hög nivå av self-efficacy litar alltid på sin kompetens och om ett misslyckande skulle uppstå 

förklaras det genom rumsliga- eller tidsfaktorer, till skillnad från individer med låg nivå av self-

efficacy som motiverar misslyckandet genom kunskapsbrist. Lärare 1 upplever sin egna 

kompetens inom programmering som hög och beskriver att hen integrerar programmering i 

många olika moment.  
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Jag känner mig förberedd för de reviderade skrivelserna i läroplanen, eller det 

här räcker ganska långt. Jag tycker inte man ska vara rädd för att programmera 

i svenskan, historian, alltså man kan göra det i allt. Alltså det är det jag tror att 

vi måste komma till. Jag säger inte att jag är där än men jag tror att man måste 

få in det som en naturlig del.  

Av det sammanställda resultatet framgår att lärarna har varierade uppfattningar och tilltro till 

sin förmåga i programmering i matematikämnet. Utifrån lärarnas beskrivningar kan ett samband 

mellan deras tidigare erfarenheter och kunskaper inom programmering relateras till nivån av 

self-efficacy. De lärare som beskriver sig ha höga ämneskunskaper och rika 

fortbildningsmöjligheter är även de som upplever sig ha en hög nivå av self-efficacy inom 

programmering. Sammantaget intog samtliga respondenter en positiv inställning till 

programmering som fysisk aktivitet men vart deras self-efficacy varierade beroende på tidigare 

erfarenheter och föreställningar kring ämnet. 

Sammanfattning 

Det sammanställda resultatet visar att lärarnas attityder till implementeringen av 

programmering i matematikämnet upplevs vara generellt positiva. Utifrån den insamlade data 

belyser lärarna vikten av att besitta metodologiska och didaktiska kunskaper för att tillgodose 

elever en kvalitativ och likvärdig utbildning, vilket kan bli problematisk om tiden inte avsätts 

för fortbildning innan implementeringen av programmeringen hösten år 2018. Lärarna 

framhåller både demokratiska och ekonomiska aspekter i sina beskrivningar av 

programmeringens syfte i matematikämnet. Lärarna upplever även att de matematiska 

förmågorna kan gynnas av programmering där problemlösningsförmågan och det logiska 

tänkandet var de mest frekventa beskrivningarna. Vidare menade lärarna att programmeringen 

i grundskolan kan skapa transeffekter i övriga skolämnen eftersom bland annat 

resonemangsförmågan återfinns i fler ämnen än enbart matematiken. Utöver detta beskrivs 

programmeringens utmaningar olika, vilket går att relatera till deras tidigare erfarenheter och 

kunskaper inom programmering. Merparten av lärarna beskriver programmering som ett 

meningsfullt pedagogiskt verktyg som kan bidra till att elevers motivation och lust till att vilja 

lära sig matematik gynnas. Gemensamt var att samtliga respondenter framhöll tidsfaktorn som 

en potentiell utmaning. Lärarna beskriver tidsfaktorn i relation till undervisningstid och till sina 

egna kunskaper. Samtliga lärare uttryckte en osäkerhet gällande progressionen och 

bedömningen inom programmering i matematikämnet där det framhålls vara särskilt viktigt att 

lärarkollegiet på skolan är välfungerande. De ekonomiska förutsättningarna på skolorna 

beskrivs både som en utmaning och möjlighet eftersom det kan begränsa i hur stor grad lärare 

väljer att integrera programmering i sin undervisning, vilket i sin tur kan påverka deras attityder 

till att vilja tillämpa programmering på ett genomtänkt sätt.  Av resultatet framgår att lärarna 

har varierade uppfattningar och attityder gällande programmeringens införande i 

matematikämnet. Sambandet som återfinns bland lärarnas self-efficacy är att lärares 

ämneskunskaper och tilltro till sin förmåga påverkar varandra. De lärare som beskriver sig ha 

höga ämneskunskaper var även de som upplevde en högre grad av self-efficacy. Sammantaget 

intog samtliga respondenter en positiv inställning till programmering som fysisk aktivitet men 

där lärarnas attityder till införandet av programmering i matematikämnet varierade.   
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7 Diskussion 

Denna studie ämnar bidra med ökade kunskaper kring matematiklärare i årskurserna 4–6 

attityder till införandet av programmering i matematikämnet. I det sammanställda resultatet 

framgick hur dessa lärare uppfattar programmering i grundskolans årskurser 4–6 och vilka 

potentiella utmaningar implementeringen av programmering medför. I detta avsnitt diskuteras 

de fyra beskrivningskategorierna som framhållits i resultatet men nu i förhållande till tidigare 

forskning och studiens primära syfte. Resultaten från de tre frågeställningarna diskuteras även 

i relation till varandra.  

7.1 Resultatdiskussion 

I samband med att Sveriges regering beslutade att införa programmering som en central del i 

grundskolans ämnen har skrivelserna i Lgr 11 angående digital kompetens även tydliggjorts 

(Skolverket, 2017b). Ett särskilt fokus riktas till matematik- och teknikämnet där motiven 

bakom implementeringen av programmering i matematikämnet beror på flera olika aspekter. I 

denna studie framhålls både ekonomiska och demokratiska aspekter, vilket även 

Digitaliseringskommissionen (SOU 2014:13) och Europeiska kommissionen (2007) 

understryker. Flertalet internationella rapporter beskriver digital kompetens i relation till 

samhällets framtida behov och belyser vikten av att elever förbereds inför ett framtida liv som 

demokratiska medborgare i en föränderlig värld, vilket förutsätter digital kompetens (se 

Europeiska kommissionen, 2007; Clements & Gullo, 1984; Clements 2002; Rolandsson, 2015). 

Resultatet visar att lärarna i denna studie upplever programmeringens roll i skolväsendet som 

central. Detta eftersom samhället successivt förändras och där den digitala tekniken och 

kompetensen blir mer och mer påtaglig, vilket elever ska utveckla en förtrogenhet i. Lärarna 

uttryckte på olika sätt att programmering bör ha en central del i utbildningen eftersom den 

uppfyller en central aspekt i vårt digitaliserade samhälle. Digital kompetens anses numera 

utgöra en basfärdighet, likt läsning, räkning och skrivning, vilket elever ska behärska (se 

Björkman, 2015; Calao et al., 2015). Europeiska kommissionen (2007) framhåller vidare att 

digital kompetens är en av de åtta nyckelkompetenserna som ska återfinnas i utbildningen för 

ett livslångt lärande. Lärarna motiverade vidare att eleverna på olika sätt behöver rustas inför 

en framtida arbetsmarknad eftersom merparten av alla yrken kommer vara i behov av 

programmeringskompetenser. Detta instämmer även Europeiska kommissionen (2007) i och 

belyser behovet av digital kompetens i utbildningen för vårt framtida samhälle. Rolandsson 

(2015) understryker även programmeringens essentiella roll i utbildningen för att motverka att 

en digital klyfta uppstår mellan medborgarna i samhället, vilket även lärarna poängterar.  

Utöver demokratiska och ekonomiska aspekter beskriver lärarna i denna studie att 

programmering kan tillämpas som ett meningsfullt pedagogiskt verktyg för att engagera elever 

att vilja lära sig matematik. Detta instämmer även Hilton (2016) i och påvisar att elevers lärande 

kan gynnas av att använda Ipads i undervisningen men då förutsatt att lärandeobjektet tydligt 

framgår. Eftersom det i nuläget inte finns särskilt mycket forskning om elevers lärande och 

progression inom programmering är det svårt att uttala sig om vilka möjligheter och utmaningar 

programmeringen egentligen resulterar i (se Manilla, 2017; Kjällander et al., 2015). Gemensamt 

är dock att flertalet studier framhåller att elevers problemlösningsförmåga och logiska tänkande 

utvecklas (se Calao et al., 2015; Clements 2002; Clements & Gullo, 1984; Papert, 1980). Detta 
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menar Tossavainen och Hirsto (2018) å andra sidan inte vara en självklarhet eftersom deras 

studie visar att elever inte känner sig hjälpta av digitala verktyg som har använts för 

programmering i matematikämnet. Slutsatsen utifrån detta är därmed att användandet av 

programmering i matematikundervisningen inte på förhand behöver generera i positiva effekter 

på elevers lärande.   

Resultatet av denna studie visar att lärarna har mångfacetterade uppfattningar av 

programmeringens syfte i grundskolans årskurser 4–6. I likhet med Mannila (2017) framhålls 

positiva effekter som programmering kan resultera i där framförallt elevers 

problemlösningsförmåga och logiska tänkande understryks. Vidare indikerar resultatet en 

variation vad gäller lärares uppfattningar och erfarenheter inom programmering i 

matematikämnet. Trots att lärarna utgick från varierade erfarenheter och beskrivningar av 

programmering definierade merparten av lärarna programmering som en flerstegsprocess, där 

problemlösning och logiskt tänkande är centrala delar. Mannila (2017) konstaterar även detta 

och definierar programmering i relation till datalogiskt tänkande, vilket Wing (2008) förklarar 

vara förmågan att kunna fastställa vilka problem som ska lösas och hur detta ska ske med hjälp 

av ett datorprogram. Datalogiskt tänkande innebär därmed att kunna bryta ner ett problem i 

mindre komponenter för att bilda sig en tydligare helhet. Barefoot Computing (2014) fortsätter 

att beskriva datalogiskt tänkande i relation till sex komponenter och fem tillvägagångssätt, 

vilket förtydligar att programmering inte enbart handlar om att skriva kod, utan är mer komplext 

än så. Lärarna beskrev i likhet med detta att programmering kan liknas vid en logisk process, 

vilket inkluderar många olika delmoment. Sedermera motiverade lärarna att programmering 

ger upphov till elevers kreativa sida eftersom det inte enbart finns ett rätt svar, vilket även Papert 

(1980) framhöll att programmering handlar om. Dessutom uttryckte lärarna att både det logiska 

och systematiska tänkandet övas när programmering tillämpas i undervisningen eftersom det 

handlar om att ställa rimliga hypoteser och förutse vad som kommer att hända i nästa steg, 

vilket både Barefoot Computing (2014) och Mannila (2017) beskriver att programmering 

handlar om.  

Lärarnas beskrivningar av programmeringens utmaningar varierade. Tidsaspekten och skolans 

ekonomiska förutsättningar beskrevs som begränsande faktorer för implementeringen av 

programmering i matematikämnet. Behovet av fungerande teknisk utrustning framhålls även 

vara avgörande för att kunna integrera programmering i matematikundervisningen på ett 

meningsfullt vis. Lärarna belyser vikten av att de ekonomiska förutsättningarna är likartade på 

Sveriges alla grundskolor för att implementeringen av programmering i matematikämnet ska 

resultera i en kvalitativ och likvärdig utbildning, vilket även återfinns i Lgr 11 (Skolverket, 

2017b). Resultatet visar att lärarnas attityder till implementering av programmering i 

matematikämnet generellt sett upplevdes vara positiva där behovet av kompetensutveckling 

beskrevs flertalet gånger, vilket är en viktig aspekt att ta hänsyn till när det gäller att förstå 

lärarnas attityder till programmering. I en rapport som Lärarnas Riksförbund presenterar 

framhålls att en övervägande del av Sveriges verksamma grundskollärare känner en oro till 

införandet av programmering i matematikämnet (Fahlén, 2017). I likhet med detta uttryckte 

lärarna i denna studie en osäkerhet till införandet av programmering eftersom de inte upplever 

sig ha tillräckliga ämnesdidaktiska och metodologiska kunskaper för att undervisa i 

programmering. Lärarna beskrev programmeringens utmaningar varierande där tidsfaktorn 
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beskrevs vara den mest påtagliga faktorn som påverkar deras attityder till programmering. Detta 

resonemang styrker även Howard och Mozejko (2015) och menar att implementeringen av 

teknologi i undervisningen främst beror på lärares attityd och kunskaper inom området, vart 

tidsfaktorn är avgörande. Vidare framhåller Tallvid (2015) att det mest frekventa argumentet 

till att inte implementera digitala verktyg i sin undervisning är tidsbrist. Resultatet i denna studie 

visar att tidsfaktorn både kan uppfattas som en möjlighet och ett potentiellt hinder för 

implementeringen av programmering i matematikämnet. Detta eftersom en del lärare upplevde 

sig ha otillräckliga metodologiska och didaktiska kunskaper där tiden beskrevs vara en 

begränsande faktor. Lärarna beskrev även tidsfaktorn i relation till undervisningstid eftersom 

de inte upplevde sig ha tillräckligt med undervisningstid att avsätta för programmering i 

matematikämnet. Genom intervjuerna framkom att respondenternas kollegor inte alltid hade 

lika positiva erfarenheter av programmering och valde därmed att ta avstånd från att integrera 

det i sin undervisning, vilket går att relatera till socialpsykologin som beskrevs i avsnitt 4.2. 

Eftersom socialisationen delvis utgör grunden för vårt handlade och tänkande påverkar det vilka 

attityder individer intar (Eysenck, 2000). Vidare belyser teorin att individer tenderar att handla 

inom de områden de känner sig framgångsrika i och undviker de områden som de känner sig 

mindre kompetenta i (Bandura, 1997), vilket kan förklara varför dessa lärare väljer att ta avstånd 

från programmering. Vidare beskrev lärarna tidsaspekten i relation till det sociala samspelet 

som lärarprofessionen till stor del utgörs av. Att rektorn avsätter tid för lärarkollegiet att 

tillsammans interagera om progressionen och bedömningen i programmering framhölls vara en 

förutsättning, vilket beskrevs både som en möjlighet och utmaning för programmeringens 

införande i matematikämnet. Trots att merparten av lärarna beskrev tidsaspekten som en 

begränsade faktor upplevdes lärarnas attityder gentemot programmering i matematikämnet vara 

generellt positiva, vilket enligt Tamm (2012) kan bero på att deras föreställningar om ämnet är 

positiva. Detta medger även Eysenck (2000) och framhåller att individers attityder delvis beror 

på tidigare erfarenheter och föreställningar. 

Utöver tidsaspekten beskrev lärarna behovet av att fördjupa sin förståelse av de reviderade 

skrivelserna i matematikämnets kursplan. Lärarna uppfattar skrivelserna i Lgr 11 som diffusa, 

vilket belyser vikten av att mer tid avsätts för att lärarkollegiet tillsammans får interagera om 

detta och erbjuds tillfällen att fortbilda sig innan implementeringen av programmering träder i 

kraft hösten 2018. Kjällander et al. (2015) framhåller även denna problematik och menar att 

den största utmaningen kommer vara att hinna kompetensutveckla verksamma lärare inom 

programmering. Detta indikerar flertalet rapporter (se Mannila, 2017; Rolandsson, 2015; Voogt 

et al., 2015) och betonar vikten av att skolor avsätter tid för att kompetensutveckla sin personal 

inom digitaliseringens möjligheter. I linje med detta belyser Björkman (2015) vikten av att det 

finns tillräckligt med motiverande material som inspirerar lärare och elever att vilja lära sig 

programmering. Trots att det återfanns en variation av lärarnas erfarenheter och kunskaper inom 

programmering i matematikämnet uttryckte samtliga behovet av fortbildning. Anledningen till 

detta är eftersom lärarna beskrev sig ha otillräckliga ämnesdidaktiska kunskaper för att 

undervisa i programmering inom matematikämnet. Dessutom uttryckte lärarna att kursplanens 

reviderade skrivelser behöver förtydligas gällande progressionen och bedömningen i 

programmering. Eftersom de reviderade skrivelserna för matematikämnet i årskurserna 4–6 

innebär att elever ska utveckla sin digitala kompetens är lärares didaktiska kunskaper avgörande 
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(se Balanskat & Engelhardt, 2015; Çelik, 2017; Voogt et al., 2015). För att lärare ska kunna 

erbjuda en undervisning av god kvalitet krävs det enligt Voogt et al., (2015) att lärare ges rika 

förutsättningar till kompetensutveckling inom områdena de ska undervisa i. Förutsättningarna 

för att en god undervisning ska kunna bedrivas är inte enbart avgörande av lärarens kompetens, 

utan även vilka föreställningar och uppfattningar som återfinns inom ämnet (se Çelik, 2017; 

Pehkonen, 2001). Detta belyser även Bandura (1997) och beskriver att individers self-efficacy 

till viss del påverkar hur attityder för ett ämne upplevs, vilket går att relatera till samtliga lärare 

i denna studien. Detta eftersom lärarnas förväntningar och uppfattning av programmering i 

matematikämnet varierade.  

Utifrån intervjuerna framkom att lärarnas attityder till programmering till stor del påverkas av 

sociala faktorer och hur verksamheten är strukturerad. Detta menar även Eysenck (2000) och 

Pekhonen (2001) eftersom attityder delvis formas av den sociala interaktion och den kontexten 

vi människor ingår i. Lärarna understryker hur essentiellt det är att samverkan mellan rektor 

och lärarkollegiet är välfungerande för att programmeringens implementering ska bli så 

framgångsrikt och genomtänkt som möjligt. Ytterligare en aspekt som beskrivs kunna påverka 

lärares attityder är i vilken grad rektorer avsätter tid för att kompetensutveckla sin personal men 

även vilken attityd ledningen sänder gentemot sin personal gällande programmering. Om 

rektorer uttrycker en positiv attityd kring programmeringens införande och lägger upp en tydlig 

plan genererar det mest troligt i att lärarna även intar en positiv attityd. Detta medger även 

Jedeskog (2005) eftersom emotionella aspekter påverkar lärares attityder. Vidare beskriver 

lärarna i denna studie att de ekonomiska förutsättningarna på skolan är avgörande för i vilken 

grad programmering tillämpas i undervisningen. Merparten av lärarna beskrev tillgången av 

datorer som undermålig, vilket till viss utsträckning begränsar deras undervisning i 

programmering som även kan påverka deras attityder. En av lärarna motiverade att hen tack 

vare sitt försteläraruppdrag i matematik fick regelbunden kompetensutveckling men menade att 

det främst är intresset och lärarkollegiets attityder som begränsar i vilken utsträckning lärare 

utvecklar sin digitala kompetens, vilket kan relateras till lärarens self-efficacy. Detta eftersom 

lärares tilltro till sin förmåga påverkas av vilka attityder och föreställningar som återfinns i den 

sociala gemenskapen (Eysenck, 2000). 

Generellt sett intog lärarna en positiv inställning till implementeringen av programmering i 

matematikämnets kursplan och var nyfikna på att lära sig mer. Eysenck (2000) menar att 

lärarnas varierade uppfattningar kan härledas genom attityders nyttofunktion och de kognitiva, 

affektiva och beteendemässiga komponenterna. Den lärare som uttryckte en negativ attityd till 

implementeringen av programmering i årskurserna 4–6 motiverade detta genom att skrivelserna 

i Lgr 11 var för diffusa och att programmering inte går att differentiera efter alla elevers skilda 

förutsättningar och behov. Denna lärare värderar de reella kunskaperna i matematikämnet högre 

än programmering och uttryckte sig vara skeptisk till programmeringens införande i 

matematikämnet. Trots detta uttryckte denna lärare ett stort intresse och positiv attityd till 

programmering som praktisk aktivitet att utföra på sin fritid. Resultatet visar därmed att en 

allmänt positiv inställning till programmering som ämne inte på förhand behöver bidra till att 

lärare tillämpar det i sin undervisningspraktik. I likhet med detta beskriver Player-Koro (2012) 

att lärares allmänna positiva attityd till IKT inte per automatik leder till att lärare intar positiva 

attityder till att använda IKT i sin undervisning. Vidare beskrev läraren att hen hade många års 
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erfarenhet och kunskaper inom programmering men motiverade att programmering i 

årskurserna 4–6 är för abstrakt för att alla elever ska förstå sambandet. Detta kan relateras till 

vad Bandura (1997) beskriver som self-efficacy eftersom en individs tilltro till sin egen förmåga 

att utföra en specifik uppgift med framgångsrikt resultat beror på individens tidigare 

föreställningar och erfarenheter. Läraren som intog en negativ attityd till införandet av 

programmering i matematikämnet beskriver sig ha en hög grad av self-efficacy inom 

programmering men ser inte att fördelarna överväger nackdelarna för att integrera det i 

undervisningen. En annan lärare i studien beskriver sig vara negativt inställd till 

programmeringens kunskapsgivande effekt och beskriver till skillnad från föregående lärare ha 

en låg nivå av self-efficacy och värderar därmed de traditionella arbetssätten framför de digitala 

verktygen. Detta kan i likhet med vad Bandura (1997) beskriver bero på att läraren inte upplever 

sig ha framgångsrika tidigare erfarenheter och föreställningar kring programmering. I kontrast 

till detta beskriver övriga lärare i studien att programmering kan resultera i en kunskapsgivande 

effekt eftersom olika moment inom matematiken fyller en funktion och på så sätt kan 

konkretiseras. Dessa lärare framhåller därmed positiva erfarenheter och föreställningar inom 

programmering, vilket även påverkar deras attityder och nivå av self-efficacy. Utöver detta 

belyser lärarna i denna studie att deras personliga engagemang och intresse för digitala verktyg 

har påverkat deras attityder och i vilken utsträckning de väljer att tillämpa det i sin undervisning.   

Sammantaget beskriver lärarna behovet av fortbildning och menar att undervisningens kvalitet 

riskerar att bli bristfällig om inte tid avsätts för detta, vilket även Digitaliseringskommissionen 

(SOU 2014:13) framhåller. Brist på kompetens är en viktig faktor för att förstå lärares attityder 

till programmeringens införande i matematikämnet. Detta eftersom lärares kunskaper inom 

programmering kan begränsa undervisningen och i vilken grad de väljer att implementera det i 

sin matematikundervisning. Eftersom de reviderade skrivelserna i Lgr 11 understryker att 

programmering ska återfinnas i matematikundervisningen är det en förutsättning att rektorer 

avsätter tid för att kompetensutveckla sin personal inom programmering. Studiens resultat visar 

att lärarna upplever det utmanande att koppla samman matematiken med programmeringen på 

ett meningsfullt sätt, vilket understryker behovet av kompetensutveckling bland verksamma 

grundskollärare. Sedermera återfinns det under rektorns ansvar i Lgr 11 att rektorn som 

pedagogisk ledare och chef för lärarna har det yttersta ansvaret för att kompetensutveckla sin 

personal och ”det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de 

nationella målen” (Skolverket, 2017b, s.19). Det sammanställda resultatet betonar därmed 

lärarnas behov av fortbildning för att kunna erbjuda elever en utbildning av god kvalitet. Utifrån 

intervjuerna framkom även att lärarna hade olika erfarenheter och kunskaper inom 

programmering men att samtliga var i behov av att utveckla sina ämnesdidaktiska kompetenser 

inom programmering i matematikämnet. Intervjusvaren tyder på att lärarnas attityder till 

programmering var allmänt positiva, däremot var nivån av self-efficacy varierande. Sambandet 

mellan lärares föreställningar och tilltro till sin förmåga är starkt i denna studie. Anledningen 

till detta är att de lärare som upplevde sig ha relativt välutvecklade kunskaper inom 

programmering och positiva föreställningar också upplevde sin tilltro till sin förmåga vara hög 

och vågade utmana sig själva mer. De lärare som upplevde sig ha låg nivå av self-efficacy var 

också de som beskrev sig ha bristande kompetenser inom programmering i matematikämnet 

och valde att prioritera andra områden i matematikämnet framför programmering. Slutsatsen 
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utifrån detta är därmed att lärares tilltro till sin egen förmåga delvis formas av deras tidigare 

föreställningar och kunskaper inom ämnet, vilket i sin tur påverkar hur benägen lärare är att 

integrera det i sin undervisning. Resultatet i studien visar vidare att det återfinns ett samband 

mellan lärares kunskaper och benägenhet att integrera programmering på ett meningsfullt sätt. 

Lärarna som upplevde en hög nivå av self-efficacy hade också goda ämneskunskaper inom 

programmering och var därmed mer benägna till att integrera programmering i sin 

undervisning. Eftersom egna upplevda erfarenheter av liknande situationer kan bidra till att 

lärares self-efficacy ökar understryker detta hur meningsfullt det är att ständigt våga pröva för 

att utvecklas i sin lärarroll. 

Avslutningsvis beskrev lärarna förväntan inför att lära sig något nytt och betonade att läraryrket 

är under ständig progression, vilket innebär att det alltid finns nya kunskaper att inhämta. Çelik 

(2017) framhåller att attityder till viss del kan begränsa individens engagemang att vilja lära sig 

något nytt, vilket understryker vikten av att lärare kompetensutvecklas för att utveckla sina 

ämnesdidaktiska kunskaper och kan vidmakthålla sina positiva attityder för ämnet. När mål och 

syften överensstämmer skapas positiva attityder, vilket resulterar i en positiv respons (Eysenck, 

2000). Om lärare har en positiv inställning till att lära sig något nytt och har hög grad av self-

efficacy påverkar det också i vilken utsträckning de är benägna till förändring.  

7.2 Reflektioner och implikationer för yrkesuppdraget 

Denna studie ämnar beskriva grundskollärare i årskurserna 4–6 attityder till implementeringen 

av programmering i matematikämnet. För att besvara studiens syfte har lärares uppfattningar 

och beskrivningar av programmering tolkats och analyserats. Studien tydliggör hur essentiellt 

det är att reflektera över attityders påverkan på den egna yrkesprofessionen. Resultat visar att 

lärares upplevelser av sin egen förmåga att undervisa programmering påverkar hur attityder till 

ett ämne upplevs. Eftersom programmering är ett relativt nytt område som införs i 

matematikämnet från hösten år 2018 understryker det vikten av att våga pröva sig fram.  

Resultatet i studien visar vidare att det finns ett samband mellan lärares ämnesdidaktiska 

kunskaper och benägenhet att integrera programmering på ett meningsfullt sätt. Lärarna som 

upplevde en hög nivå av self-efficacy hade också goda ämneskunskaper inom programmering 

och var därmed mer benägna att integrera programmering i sin undervisning. Eftersom egna 

upplevda erfarenheter av liknande situationer kan bidra till att lärares self-efficacy ökar 

understryker detta hur meningsfullt det är att ständigt våga pröva för att utvecklas i sin lärarroll. 

Forskning (se Çelik, 2017; Player-Koro, 2012) styrker även detta och menar att lärares 

benägenhet och tilltro till sin förmåga är avgörande aspekter för elevers lärande och 

undervisning. Om lärare intar en hög grad av self-efficacy genererar det troligtvis i positiva 

attityder och att hon använder programmering på ett meningsfullt sätt i sitt pedagogiska arbete, 

vilket även gynnar elevernas lärande. Eftersom det saknas forskning som specifikt riktas till 

den svenska grundskolans progression inom programmering kan denna studie även bidra till att 

ge stöd till verksamma lärare som planerar att integrera programmering i 

matematikundervisningen.  

Förslag till fortsatt forskning 

Avsaknaden av forskning i den svenska grundskolan inom programmering i matematikämnet 

är stor, vilket understryker att mer forskning bedrivs som specifikt inriktas till den svenska 
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grundskolan. Eftersom utbildningen enligt SFS (2010:800) ska vila på beprövad erfarenhet och 

vetenskaplig grund understryker detta vikten av att forskning bedrivs inom programmering 

både ur ett elev- och lärarperspektiv. Denna studie har bidragit med ökade kunskaper kring 

lärares attityder till programmering i matematikämnet men då enbart ur ett lärarperspektiv. Inför 

framtiden hade det varit intressant att utföra en liknande studie och jämföra både elevers och 

lärares attityder till programmering i matematikämnet. Även elevers lärande inom 

programmering vore ett intressant område att studera framöver.  
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Bilaga 1 

Informationsbrev  

Syftet med denna studie är att öka mina kunskaper om mellanstadielärares attityder till 

införandet av programmering i matematikämnet. Jag vill även med denna studie undersöka 

vilka potentiella möjligheter och utmaningar programmering skapar i 

matematikundervisningen och hur kompetensutvecklingen ser ut.  

 

Du är tillfrågad att medverka i denna studie eftersom du är behörig matematiklärare för 

mellanstadiets årskurser 4–6 och har behörighet i programmering. Intervjun kommer att 

spelas in för att underlätta datainsamlingen. Ljudfilerna kommer transkriberas och sedan 

raderas av mig. Inspelningarna kommer endast jag lyssna på under studiens gång. Innehållet i 

intervjun kommer att publiceras i mitt examensarbete men med avidentifierade namn. 

Information om vilket kön, ålder, utbildning och bakgrund du har kommer dock att återfinnas 

i rapporten. 

Avslutningsvis har du rätt att avbryta ditt medverkande i studien när som helst. Du får även 

rätt till att avbryta intervjun när du vill. Dessutom har du rätt till att ta bort delar från intervjun 

som du inte vill ha kvar.      
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Bilaga 2 

Samtyckesformulär 

Jag intygar genom min signatur att jag vill delta i denna studie som handlar om lärares 

attityder till införandet av programmering i matematikundervisningen.  

Jag har även läst och förstått informationsbladet som sammanfattar studiens övergripande 

syfte och genomförande.  

I denna studie kommer även samtliga deltagare att avidentifieras och hanteras konfidentiellt 

enligt de forskningsetiska huvudprinciperna. Intervjuerna i denna studie kommer att spelas in 

för att kunna transkribera dessa i tolkningsprocessen. Därefter raderas alla inspelade ljudfiler 

och transkriberingen från intervjuerna publiceras anonymiserade.  

Jag vet om att jag när som helst kan avbryta mitt medverkande i studien. Dessutom har jag 

rätt till att revidera eller ta bort saker från intervjun som jag inte anser vara relevant för 

studien.   

 

 

 

Namnteckning 

 

 

    

Namnförtydligande 

 

 

 

Datum och ort 
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Bilaga 3 

 

Intervjuguide 

Kontrollfrågor innan intervjun:  

Erfarenhet inom läraryrket: 

Ämnesbehörighet: 

Årskurser:  

Tillgång till dator/Ipad: 

 

Uppfattningar om programmering: 

Vad innebär programmering i matematikämnet för dig? 

 

I vilka sammanhang har du tillämpat programmering i din matematikundervisning?  

 

Vilka utmaningar finns det enligt din mening i och med programmeringens införande i 

matematikämnet? 

Vilka arbetsområden inom matematiken förknippar du med programmering?   

Hur uppfattar du läroplanens skrivelser ”programmering i visuella programmeringsmiljöer” 

samt ”hur algoritmer kan skapas och användas”? 

Attityder: 

Hur ställer du dig till införande av programmering i matematikämnet?  

Vilka egna erfarenheter har du av programmering? 

 

Vad anser du att programmering tillför i matematikämnet och varför ska elever lära sig det 

enligt din mening? 

 

Har du några konkreta exempel på när programmering har fungerat bra för dig? Om ja, när 

och varför just då? 

 

Beskriv hur du känner inför att undervisa och bedöma elever i programmering?  

Känner du dig förberedd inför de nya skrivelserna i läroplanen? Om nej, varför inte?  

 

Hur ser kompetensutvecklingen ut på er skola i programmering? 

 


