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Abstrakt 

Denna uppsats syftar till att belysa lågstadielärares (årkurs 1 till 3) tolkningar av skrivelserna 

gällande programmering i kursplanen för matematik, med fokus på lärares definition av 

programmering samt dess funktion i matematikundervisningen. Studien är kvalitativ och utgår 

från den fenomenografiska forskningsansatsen. Därav skedde datainsamlingen via 

semistrukturerade intervjuer, vilka sedan transkriberades för att avslutningsvis tolkas och 

analyseras utifrån en fenomenografisk analysmodell. Studien baserades på tidigare forskning 

samt fem lärarintervjuer och utgick därav från ett lärarperspektiv. Resultaten påvisade följande 

slutsatser gällande fem lågstadielärares uppfattningar och erfarenheter av programmering i 

förhållande till matematikundervisningen. Först och främst beskrevs matematikens karaktär 

utifrån ett brett och mångsidigt synsätt. För det andra hade respondenterna erfarenhet av att 

använda visuella programmeringsspråk så som Scratch, samt fysiska robotar som till exempel 

Blue-Bots och Dash och Dot. Programmering definierades som ett processarbete utifrån ett 

problemlösnings, kommunikativt- eller analytiskt perspektiv. Vidare ansåg respondenterna att 

följande matematiska förmågor stöds: problemlösnings-, kommunikations-, resonemangs- och 

räkneförmågan, vilka relaterades till begrepp och tillvägagångssätt inom datalogiskt tänkande. 

Införandet av programmering i läroplanen motiverades utifrån rådande och kommande 

samhällsutveckling. Det digitaliserade samhället kräver att skolan utvecklar elevernas digitala 

kompetens vilken de behöver för att leva och verka i samhället. Fortsättningsvis saknades en 

väletablerad diskurs gällande införandet av programmering i läroplanen inom såväl arbetslaget 

och skolenheten. Avslutningsvis betonades vikten av att våga pröva införa programmering i 

matematikundervisningen och att se misslyckanden som ett lärandetillfälle. 

Nyckelord: datalogiskt tänkande, digitala verktyg, digital kompetens, matematiska förmågor, 

processarbete. 
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1.Inledning 
Teknologin tar allt större plats i samhället och enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshem (Skolverket, 2017b), fortsättningsvis refererad till som Lgr11, ska skolan 

förbereda eleverna att verka och leva i samhället. Därav har programmering implementerats i 

läroplanen med syfte att öka elevernas förståelse av digitala objekts uppbyggnad och funktion 

(Helenius, Misfeldt, Rolandsson & Ryan, 2017). Skolverket erbjuder en webbaserad 

kompetens- och fortbildning inom programmering där de hävdar att alla bör besitta en läs- och 

skrivnivå inom området, oavsett kommande yrkesroll (Skolverket, 2018b). Vidare menar 

Digitaliseringskommissionen (SOU 2015:28) att programmering ingår i en så kallad digital 

kompetens och innefattar fyra livsområden. Dessa är privatliv, samhällsliv, utbildning och 

arbetsliv och sammantaget visar samtliga livsområden att digital kompetens utgör en 

likvärdighets- och demokratifråga. Därav har Sverige implementerat programmering i 

läroplanen liksom England och Finland, vilka är exempel på länder vilka ligger i framkant 

gällande införandet av programmering i skolans värld. Finland har i likhet med Sverige infört 

programmering som ett ämnesövergripande element (Utbildningsstyrelsen, 2014). Medan 

England hösten 2014 introducerade programmering som ett separat ämne vilket benämndes 

Computing (Mannila, 2017).  

Mot bakgrund av ovanstående omständigheter utgör programmering i 

matematikundervisningen ett intressant, lärorikt och aktuellt forskningsområde. Vidare 

erbjuder nuvarande grundskollärarutbildning inte någon renodlad kurs i programmering eller 

integrerar detta i ämneskurserna. Därav är det viktigt att fördjupa lärarprofessionens kunskaper 

gällande lärares uppfattningar och erfarenheter av programmering. De verksamhetsförlagda 

perioderna i utbildningen har lett till ökad medvetenhet gällande osäkerheten hos verksamma 

lärare gällande hur programmering ska införas i undervisningen, vilket kan bero på bristande 

kompetensutveckling. Därför måste jag vara drivande i min egen kompetensutveckling istället 

för att förlita mig på kommande kollegors kompetens inom området. Avslutningsvis träder den 

reviderade läroplanen i kraft från och med juli 2018 (Skolverket, 2017a), vilket sammanfaller 

med min yrkesstart. Förhoppningen med denna uppsats är att jag ska känna mig redo att 

undervisa i programmering när jag påbörjar min karriär, samt att bidra med ytterligare 

kunskaper inom forskningsområdet vilket kan gynna lärarprofessionen i stort.      
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2.Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att belysa lågstadielärares (årkurs 1 till 3) tolkningar av skrivelserna 

i kursplanen för matematik gällande programmering. Studien fokuserar främst på lärares 

definition av programmering, samt dess funktion i matematikundervisningen. 

Utifrån detta syfte formuleras följande frågor: 

1. Hur definierar lågstadielärare begreppet programmering? 

2. Vilka förmågor inom matematik anser lågstadielärare stöds och utvecklas av införandet 

av programmering och på vilket sätt? 

3. Hur tolkar lågstadielärare skrivelserna i kursplanen för matematik gällande 

programmering, det vill säga varför har programmering implementerats i läroplanen? 
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3.Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som bidrar till förståelse av studiens utgångspunkt. 

Först och främst diskuteras kunskapsbegreppet eftersom detta utgör ett centralt begrepp inom 

pedagogik, samt är intressant i förhållande till studiens frågeställningar. Därefter redogörs 

studiens definition av de fem matematiska förmågorna, vilket kommer att appliceras på studiens 

andra frågeställning. Sedan presenteras programmering utifrån ett historiskt perspektiv för att 

bidra med förståelse för hur det har introducerats i skolans värld. Vidare diskuteras begreppet 

datalogiskt tänkande i relation till programmering genom att lyfta centrala koncept och 

tillvägagångssätt inom datalogiskt tänkande. Detta efterföljs av en generell beskrivning av 

programmeringsspråk för att bidra med en grundförståelse av vad programmering innebär.   

Därefter presenteras programmeringens införande i Englands och Finlands läroplan. Dessa 

länder ligger i framkant och ett internationellt perspektiv bidrar med förståelse gällande hur 

programmering kan implementeras i skolan. Avslutningsvis beskrivs den reviderade svenska 

läroplanen med fokus på kursplanen i matematikämnet, för att sedan relateras till en 

föreliggande utredning av Digitaliseringskommissionen. 

3.1 Kunskapssyn 

Definitionen av begreppet kunskap påverkar undervisningen i skolan (Björklund, 2014). 

Kunskapssynen under 1800-talet skapade en tydlig uppdelning mellan teori och praktik, samt 

fokuserade på elevernas förmåga att lösa verkliga problem. Under 1900-talet skedde en markant 

förändring, fokus förflyttades till den teoretiska delen och därav minskade undervisningens 

praktiska inriktning. I och med den statliga utredningen Skola för bildning påbörjades Sveriges 

problematisering av kunskapsbegreppet, vilket utmynnade i definitionen av fyra 

kunskapsaspekter. Dessa är faktakunskap, förståelse, färdighet och förtrogenhetskunskap (SOU 

1992:94). Den förstnämnda aspekten kan mätas i form av mängd och därav innehas eller inte 

innehas av en individ. Vidare innefattar faktakunskap kunskap om information, oavsett hur djup 

denna kunskap är. I och med förståelse integreras en kvalitativ dimension. Förståelse utgår från 

fakta och individer förstår på kvalitativt olika sätt. Förståelse anses vara teoretiskt grundad och 

färdighet en praktisk kunskapsform. Den sista kunskapsaspekten, förtrogenhetskunskap, 

benämns som den tysta dimensionen. Utgångspunkten är ofta synnerliga upplevelser så som 

syn, hörsel, lukt, känsel och smak (SOU 1992:94).   

3.2 Matematiska förmågor 

Definitionen av matematiskt kunnande utgör en central del i denna studie och Hägglund (2013) 

använder begrepp så som problemlösande och kreativa aktiviteter. Hägglund (2013) menar att 

läroplanens definition utgår från en balanserad undervisning innehållande dessa komponenter, 

samt kunskap om begrepp och procedurer. Vidare sammanfattar hon matematiskt kunnande 

utifrån följande förmågor: begrepps-, kommunikations-, problemlösnings-, räkne- och 

resonemangsförmåga. Hon presenterar begreppsförmågans innebörd och utveckling utifrån 

Wyndham (1990). Wyndham anser att förståelsen av ett begrepp bildas via abstraktion och dess 

innebörd fastställs via en definition. Denna definition grundar sig i sin tur på andra begrepp. 

Till exempel kräver definitionen av begreppet triangel stöttning av underliggande begrepp så 

som punkt, linje och sträcka. Därav utgör de matematiska begreppen ryggraden i en matematisk 

struktur och stommen i vårt tänkande. Kommunikationsförmågan tillskrivs också stor betydelse 
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eftersom språket tvingar eleverna att upptäcka, fundera, iaktta och pröva nya tankeformer 

(Wyndham, 1990). Høines (2002) förtydligar sambandet mellan begreppsförmågan och 

kommunikationsförmågan. Høines menar att elevernas förståelse för matematiska begrepp 

utvecklas och synliggörs via den skriftliga och muntliga språkanvändningen. 

 

Enligt Lgr11 innefattar begreppsförmåga att ”använda och analysera matematiska begrepp och 

samband mellan begrepp” (Skolverket, 2017b, s. 57). Vidare formuleras kommunikations-

förmågan på följande sätt: ”att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, 

argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser” (Skolverket, 2017b, 

s. 57). Problemlösning innefattar ett antal mål där den första innebär att utveckla matematiska 

kunskaper (Barake, El-Rouadi & Musharrafieh, 2015). För det andra att lösa problem som ej 

uppstår i matematiska kontexter. För det tredje att applicera och anpassa korrekta strategier. För 

det fjärde syftar problemlösning till att utveckla reflektionsförmågan, det vill säga att reflektera 

över processen i matematisk problemlösning. ”Solving problems is not only a goal of learning 

mathematics but also a major means of doing so. By learning problem solving in mathematics, 

students should acquire ways of thinking, habits of persistence and curiosity, and confidence in 

unfamiliar situations…” (Barake, El-Rouadi & Musharrafieh, 2015, s. 62). Räkneförmåga 

innefattar att effektivt och precist genomföra beräkningar på olika sätt, samt 

rimlighetsbedömning av svar och överslagsräkning (Ryve, 2006). Enligt Lgr11 innebär 

problemlösningsförmåga att ”formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera 

valda strategier och metoder” (Skolverket, 2017b, s. 57). Räkneförmågan innefattar att ”välja 

och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter” 

(Skolverket, 2017b, s. 57). Som namnet antyder inkluderar resonemangsförmåga att ”föra och 

följa matematiska resonemang” (Skolverket, 2017b, s. 57). Vidare inbegriper denna förmåga 

förståelse av matematiska bevis samt att skilja på olika matematiska bevis, det vill säga 

bedömning av matematiska resonemang (Helenius, 2006). Samtliga förmågor bildar ett nätverk 

med inbördes samband, därav kan dessa vara svåra att separera (Hägglund, 2013). Nedan 

presenteras en illustration vilken visar detta samband utifrån studiens perspektiv (se figur 1).  
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Figur 1. Redigerad modell över de fem matematiska förmågorna som presenteras i denna studie. 

(Kilpatrick, 2001, s. 117) 

Ovan presenterade definitioner av de fem matematiska förmågorna kommer ligga till grund 

för studiens andra frågeställning.  

3.3 Programmering då och nu 

Under 1960-talet utvecklades det första programmeringsspråket som var riktat mot nybörjare 

och icke-specialister, nämligen BASIC (Mannila, 2017). Läroboksförfattare och lärare kunde 

ta in inslag av programmering i undervisningen och därav fick detta programmeringsspråk stor 

spridning. Däremot uppstod kritik eftersom koden ansågs vara ostrukturerad och följaktligen 

svår att följa. Det vill säga BASIC ansågs vara en spagettikod, nämligen svår att lösa och 

uppdatera. 1967 presenterades programmeringsspråket LOGO av Seymour Papert och hans 

kollegor. Detta presenterades som ett verktyg för lärande och var därav specifikt designat för 

barn och unga. Papert ansåg att LOGO skulle användas i syfte att stödja lärandet i andra ämnen 

så som bland annat matematik, istället för att vara ett självändamål. Papert förordade 

studentprogrammering, det vill säga teknologin skulle inte användas för att processa barnen. 

Istället skulle de lära sig att förstå och kunna ta kontroll över sin värld genom att manipulera, 

utöka och använda teknologin i projekt. Sköldpaddegrafiken (eng. turtle graphics) är vanligt 

förknippat med programmeringsspråket LOGO eftersom många versioner innehåller en 

sköldpadda (se figur 2). Denna kunde styras på skärmen eller golvet via enkla kommandon. 

LOGO är fortfarande ett populärt programmeringsspråk och utgör basen i flertalet 

programmeringsappar- och miljöer (Mannila, 2017). 



6 
 

 

Figur 2. Exempel på hur sköldpaddegrafiken i programspråket LOGO kan användas för att skapa en 

kvadrat. (Ventrella, 2012, s.17)                                             

Papert var en viktig pionjär inom området och omnämns i såväl Helenius et al. (2017) som 

Aydin (2005). Han var aktiv under 1970-talet och var en bidragande orsak till att 

programmering infördes i den svenska skolan under 1970-talet. Dock introducerades datorer i 

utbildningshistorien redan på 1960-talet eftersom de ansågs besitta stor potential gällande 

undervisning och lärande. Aydin (2005) presenterar tre övergripande användningsområden för 

datorer inom matematikundervisningen: datorassisterad instruktion, studentprogrammering och 

allmänna utbildningsverktyg. Papert (1980) riktade kritik mot det förstnämnda 

användningsområdet eftersom denna användning ansågs hindra elevens utveckling av 

intellektuella färdigheter. Istället förordade Papert studentprogrammering, det vill säga att 

eleverna skrev egna program och på så sätt styrde datorn. Denna form av programmering 

benämns att skriva kod och utifrån programmeringens beskrivning i kursplanen för matematik 

framgår det att lågstadiet inte använder sig av denna form (Skolverket, 2017b). Istället lyfts 

konstruktion och beskrivning av samt förmåga att följa entydiga stegvisa instruktioner och 

symbolanvändning vid stegvisa instruktioner i det centrala innehållet (Skolverket, 2017b).  

Förståelse kring programmering tar sin utgångspunkt i de faser som arbetet med att skapa ett 

dataprogram består av, eftersom arbetet med dessa faser utgör programmering (Helenius et al., 

2017). Begreppen exekverar, kod, programmeringsspråk, syntax, sekvenser, sats, villkorssats, 

indata, loop och algoritm är centrala. Ett datorprogram kan liknas vid matlagning eftersom båda 

följer ett antal logiskt ordnade instruktioner. Dessa instruktioner berättar vilka operationer som 

ska genomföras när programmet körs, exekverar. Korrekt grammatik eller så kallad syntax är 

en förutsättning för att datorn ska förstå instruktionen, det vill säga den skrivna koden. Även 

om de logiskt ordande instruktionerna kan liknas vid ett recept, föreligger dock en viktig 

skillnad mellan matlagning och programmering. Vid användning av recept finns vissa 

antaganden, vilket ej är fallet i det senare. Därav erfordras exakta instruktioner ordnade så att 

önskat utfall inträffar (Helenius et al., 2017). Dessa instruktioner måste ordnas i stegvisa logiska 

sekvenser och en sats är ett enskilt steg i instruktionen. Kräver denna sats en specifik 

omständighet ändras benämningen till villkorssats. Genom en så kallad loop kan kodskrivandet 

effektiviseras eftersom detta innebär användning av kodsekvenser i syfte att konstruera en viss 
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funktion som sedan upprepas. Algoritm innebär en uppsättning kodsekvenser som utför en viss 

funktion och flertalet sammankopplade algoritmer utgör dataprogram (Helenius et al., 2017). 

Ovanstående beskrivning av programmering kan likställa programmering med kodning, dock 

innefattar programmering mycket mer än bara kod (Mannila, 2017). Utgångspunkten för 

programmering är att lösa eller förverkliga ett problem eller uppdrag, det vill säga 

programmering kan ses som ett processarbete. Slutprodukten föregås av flera andra faser, vilka 

innefattar logiskt och analytiskt tänkande, problemlösning samt förmåga att modellera och 

designa en lösning. Det första steget i denna process är att analysera problemet, uppdraget eller 

idén för att därefter designa en lösning. I det andra steget sker en indelning av problemet, 

uppdraget eller idén i mindre hanterbara bitar. Sedan skissas en lösning, vilket går hand i hand 

med föregående steg. Vidare måste ytterligare lösningar och eventuella förbättringar tas i 

beaktning. I nästa steg implementeras lösningen. Programmering är inte ett linjärt 

processarbete, istället kan det redan i ett tidigt skede krävas förändringar och förbättringar av 

lösningsförslaget. Därav måste lösningen testas och felsökas (Mannila, 2017).     

3.4 Datalogiskt tänkande och programmering 

Datalogiskt tänkande har i relation till programmering och digital kompetens i grundskolan 

beskrivits som ett paraplybegrepp (Mannila, 2017). Detta paraplybegrepp anses innehålla 

förmågor och attityder vilka kan tränas via programmering. Mannila lyfter flertalet definitioner 

av datalogiskt tänkande var av en är en modell framtagen av Barefoot Computing i England. 

Denna modell innefattar sex koncept och fem tillvägagångssätt. Det första konceptet belyser 

förutsägbarheten av resultatet i ett program, samt människans förmåga att logiskt resonera sig 

fram till vad ett program kommer att göra. Logiska resonemang kan likaså leda till förståelse 

av vad som orsaker ett felaktigt resultat. Detta koncept benämns logiskt tänkande. Nästa 

koncept är algoritmer och som nämns tidigare utgör en algoritm en uppsättning kodsekvenser 

som utför en viss funktion. Dessa kodsekvenser måste vara strukturerade, entydiga, en exakt 

steg-för-steg-beskrivning samt ha en slutpunkt (Mannila, 2017). För att hantera komplexa 

situationer och lösa stora problem krävs det tredje konceptet, nedbrytning i mindre delar. Detta 

möjliggör att arbetet kan fördelas på flertalet personer. Vidare är det enklare att ta itu med flera 

mindre problem än ett enda stort. Det fjärde konceptet är mönsterigenkänning vilket innebär 

enkel och effektiv lösning av ett problem genom att hitta likheter och mönster. Generalisering 

är också en del i detta koncept. Ytterligare ett sätt att minska problemets komplexitet och öka 

dess hanterbarhet är abstraktion. När irrelevanta detaljer göms fokuseras de viktigaste 

detaljerna. Det vill säga arbetet förenklas och därav minskar komplexiteten. Det sjätte och sista 

konceptet benämns utvärdering och är avgörande för att kunna välja det alternativ som är bäst 

i den rådande kontexten. De förslagna lösningarna eller lösningsmodellerna måste därav 

utvärderas. Som tidigare nämns kompletteras dessa koncept med ett antal tillvägagångssätt. 

Programmering kräver möjlighet att experimentera, utforska och pröva sig fram. Vidare ska 

misslyckande inte likställas med ej önskat utfall. Därav utgör utforskande det första 

tillvägagångssättet. Det andra är skapande eftersom programmering är en kreativ process. Dock 

förutsätter arbete med öppna problem en viss grundförståelse. Därav bör detta föregås av små 

och slutna problem. Det tredje tillvägagångssättet, felsökning, är en viktig del av 

programmeringsprocessen och syftar till att hitta vad som orsakar ej önskat utfall. Vidare krävs 

uthållighet och samarbete (Mannila, 2017). Sammanfattningsvis inkluderar datalogiskt 
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tänkande aspekter så som problemlösning, logiskt tänkande, att se mönster och att skapa 

algoritmer vilka kan användas vid programmering (Skolverket, 2017a). 

3.5 Programmeringsspråk 

Programmeringsspråk kan delas in i följande huvudkategorier: visuellt och textbaserat (Saito, 

Washizaki & Fukazawa, 2017). Som namnen antyder bygger den förstnämnda kategorin på 

visuella representationer, medan den andra kategorin utgår från textrepresentationer. Visuella 

programmeringsspråk använder ”dra och släpp” principen och Scratch samt Alice är exempel 

på visuella programmeringsspråk. Figur 3 visar hur skärmen ser ut när ett nytt projekt startas i 

Ipad appen ScratchJr. Till textbaserade programmeringsspråk räknas till exempel JavaScript 

och Python. Vidare förutsätter användning av samtliga textbaserade programmeringsspråk ett 

tangentbord. Därav ökar risken för syntaxfel, vilket ej är fallet med visuella 

programmeringsspråk eftersom resultatet i dessa utvecklas som en animering eller simulering 

(Shim, Kwon & Lee, 2017). Vilken ingång bör användas i införandet av programmering? Såväl 

Xu, Blank & Kumar (2008) som Bers, Flannery, Kazakoff & Sullivan (2014) poängterar 

fördelarna med programmering som bygger på spelaktiviteter. Denna form av programmering 

stödjer elevernas fokus på programmering och utvecklar deras förmåga att designa algoritmer, 

vilket krävs i programmering (Xu, Blank & Kumar, 2008). 

 

Figur 3. Skärmdump från Ipad appen ScratchJr. Källa: (Portelance, Strawhacker & Bers, 2016, s. 493) 

3.6 Programmering i England och Finland 

Sverige är inte det enda land som har infört programmering i läroplanen. England och Finland 

ligger i framkant inom området och har även de infört programmering i läroplanen, dock med 

olika utgångspunkt. I England har det införts som ett eget ämne, medan Finland har introducerat 

det som ett ämnesövergripande element (Mannila, 2017). Ämnet ICT vilket motsvarar Sveriges 

IKT (informations- och kommunikationsteknik) har funnits i grundskolans läroplan i England 

sedan år 1999. Ämnet fokuserade på användandet av datorer och deras applikationer. Baserat 

på dåvarande samhällsutveckling annonserade Englands utbildningssekreterare år 2012 att 

ämnet ICT ej rustade eleverna för en vardag i ett allt mer digitaliserat samhälle. Därav 

avskaffades ICT och hösten 2014 inledde samtliga elever i grundskolan skolåret med ämnet 

Computing. Förhoppningen var att det nya breda ämnet skulle fylla tidigare glapp. Följande 

delområden inkluderades i computing: datavetenskap (eng. computer science), 
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informationsteknologi (eng. information technology) och digital litteracitet (eng. digital 

literacy). Nedan presenterar Kemp (2014) dessa delområden.  

Computer science is the scientific and practical study of computation: what can be computed, 

how to compute it, and how computation may be applied to the solution of problems. 

Information technology is concerned with how computers and telecommunications equipment 

work, and how they may be applied to the storage, retrieval, transmission and manipulation of 

data. Digital literacy is the ability to effectively, responsibly, safely and critically navigate, 

evaluate and create digital artefacts using a range of digital technologies. (Kemp, 2014, s. 4)  

  

Finland har introducerat programmering som ett ämnesövergripande element i och med den nya 

läroplanen för den grundläggande utbildningen (åk 1–9) som trädde i kraft hösten 2016 för 

årskurs 1–6 (Utbildningsstyrelsen, 2014). Programmering anses vara en del av den digitala 

kompetens som ska genomsyra undervisningen och lärandet på grundskolenivå. Vidare betonas 

digital kompetens som ett föremål för lärande, inte bara som ett redskap. Aspekter så som 

principer för hur digitala verktyg används på ett ansvarsfullt och kreativt sätt, liksom hur de kan 

användas som hjälpmedel i informationshantering och för att kommunicera och bilda nätverk 

poängteras. Trots programmeringens ämnesövergripande karaktär omnämns det explicit i 

ämnena matematik och slöjd. Liksom i den reviderade läroplanen för den svenska grundskolan 

inkluderas stegvisa instruktioner i kursplanen för matematik. Dock introduceras visuella 

programmeringsspråk redan i årskurs 3 (Utbildningsstyrelsen, 2014), till skillnad från den 

svenska läroplanen vilken inkluderar detta från årskurs 4 (Skolverket, 2017b). 

3.7 Programmering i läroplanen 

Den 9 mars 2017 presenterades regeringens beslut gällande stärkt digital kompetens i skolans 

styrdokument (Regeringskansliet, 2017). Trots att skrivelserna i det centrala innehållet i 

flertalet kursplaner förtydligas, saknas fortfarande en definition av själva begreppet 

programmering. Dock framkommer vad som ska behandlas i de olika stadierna och inom vilket 

område i matematiken, nämligen algebra. Regeringsbeslutet fokuserar på digitalisering och 

digitala verktyg och nämner endast programmering i det centrala innehållet i kursplanerna i 

matematik och teknik. Inom matematiken ska eleverna utveckla förståelse för ”hur entydiga 

stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. 

Symbolers användning vid stegvisa instruktioner” (Skolverket, 2017b, s. 57). Med symboler 

menas till exempel pilar (se figur 4) vilka kan användas för att styra robotar (se figur 5 och 6) 

eller vid analog programmering. 
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Figur 4. Sammanställning av färdigt material vilket kan användas till stegvisa instruktioner. Redigerad 

bild. (Kodcentrum, u.å.)  

 
Figur 5. Robotarna Dash och Dot. (Makerspace for Education, u.å.) 

 
Figur 6. Den insektsliknade roboten som heter Blue-Bot. (Tom Tits, u.å.)  

I Skolverkets webbaserade kompetens- och fortbildning inom programmering framkommer det 

att programmering är en del av den digital kompetens som eleverna ska utveckla (Skolverket, 

2018a). Denna digitala kompetens inkluderar de förmågor som krävs för att kunna agera och 

verka i ett digitaliserat samhälle (Mannila, 2017). Hon betonar först och främst vikten av ett 

konstruktivt och medvetet förhållningssätt till tekniken, samt förståelse för hur digitaliseringen 

påverkar individen och samhället. Den andra förmågan utgår från det allt större utbud av 

verktyg och system som människan stöter på i dagens vardag och yrkesliv. Det vill säga att lära 

sig att hantera, använda och välja bland dessa. För det tredje lyfts förmåga att använda tekniken 

till bland annat skapande, problemlösning, informationsinhämtning och -bearbetning, 

kommunikation och lärande (Mannila, 2017).  
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Enligt Digitaliseringskommissionen utgörs digital kompetens av ”i vilken utsträckning man är 

förtrogen med digitala verktyg och tjänster samt har förmåga att följa med i den digitala 

utvecklingen och dess påverkan på ens liv” (SOU 2015:28). Vidare berör denna definition fyra 

livsområden: privatliv, samhällsliv, utbildning och arbetsliv. Privatlivet inkluderar hur varje 

enskild individ nyttjar de digitala tjänster och verktyg som finns och erbjuds, det vill säga vilken 

inverkan digitaliseringen har på människans levnadsmönster i form av kommunikation och 

konsumtion av varor och tjänster. Offentliga institutioner, civilsamhället och kulturlivet är 

exempel på verksamheter vilka berör människor som medborgare i samhället. Digitaliseringen 

påverkar samhällsstrukturen eftersom åsikter, information och kunskap kan hämtas och spridas 

på ett nytt sätt. Därav blir de digitala verktyg och tjänster som tillhandahålls en fundamental 

del i dagens samhällsliv. Livsområdet utbildning lyfter sambandet mellan lärande och 

information, kommunikation och interaktion. Närmare bestämt det faktum att information, 

kommunikation och interaktion är områden vilka transformeras av digitaliseringen och därav 

kommer påverka skola och utbildning i grunden. Vidare påverkar digitaliseringen såväl 

näringslivet som den offentliga sektorn. Nya arbetstillfällen genereras på grund av 

digitaliseringens framfart. Samtidigt omdefinieras eller försvinner befintliga yrken. Vidare 

poängteras kvinnors betydelse för utvecklingen av digitala verktyg och tjänster inom 

arbetslivet. Enligt Digitaliseringskommissionen (SOU 2015:28) utgjordes knappt en femtedel 

av yrkesverksamma i IT-branschen år 2015 av kvinnor. Sammantaget visar samtliga 

livsområdet att digital kompetens utgör en likvärdighets- och demokratifråga. Utöver 

programmeringens centrala del i skolans digitalisering hävdar Portelance, Trawhacker & Bers 

(2016) att kognitiva förmågor så som taluppfattning, läs- och skrivkunnighet och kreativitet 

förstärks via programmering. 
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4.Teoretiska och metodiska utgångspunkter 
I detta avsnitt presenteras inledningsvis forskningsansatsen fenomenografi vilket är både en 

teori och en metod (Marton & Booth, 2000). Den fenomenografiska forskningsansatsen 

genomsyrar således uppsatsens alla delar och intresse riktas mot respondenternas uppfattningar 

av det undersökta fenomenet. Avsnittet beskriver fenomenografin i stora drag utifrån dess 

centrala innehåll och metodförfarande, samt motiverar hur den appliceras i studien. Vidare 

redogörs för det teoretiska ramverk vilket kommer användas för att analysera respondenternas 

perspektiv på matematikens karaktär. Avslutningsvis definieras begreppet diskurs utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv, för att sedan relateras till studien. 

4.1 Fenomenografi 

Fenomenografin är en forskningsansats vilken härstammar från inlärningspsykologin 

(Alexandersson, 1994). Beroende på vetenskapens intresse kan forskningsfrågor ställas utifrån 

två perspektiv, nämligen första eller andra ordningens perspektiv. Första ordningens perspektiv 

utgår från hur verkligheten ser ut och varför den ser ut som den gör. Det vill säga en objektiv 

återspegling av ”vad något är”, medan andra ordningens perspektiv syftar till att beskriva ”vad 

något uppfattas vara”. Därav leder andra ordningens perspektiv till en subjektiv återspegling 

grundad på hur en annan människa uppfattar ett fenomen eller objekt. Denna studie applicerar 

andra ordningens perspektiv eftersom resultatsammanställningen, bearbetningen och analysen 

utgår från respondenternas uppfattningar om det undersökta fenomenet. Distinktionen mellan 

dessa perspektiv utgör en central del i den fenomenografiska forskningsansatsen, liksom 

uppfattningsbegreppet. Uppfattningsbegreppet utgår från människans kunskap om omvärlden 

och innefattar två aspekter, vad och hur. Objektet vilket människan tänker och förhåller sig till 

utgör innehållet och benämns som vad-aspekten. I denna studie är objektet programmering i 

matematikundervisningen. Inom den fenomenografiska forskningsansatsen bygger ofta 

analysen på hur-aspekten, det vill säga hur innehållet i uppfattningen struktureras 

(Alexandersson, 1994). Objektet, vad-aspekten grundar sig på hur-aspekten och därav bör dessa 

aspekter ej skiljas åt. Med andra ord kräver resonemang kring hur ett objekt är beskaffat en 

uppfattning av dess innebörd. Fenomenografin söker efter ”den minsta gemensamma 

nämnaren”. Syftet är att finna variation i människors uppfattningar, därav råder ett kritiskt 

förhållningssätt till teorier vilka utgår från allmänna och generella principer för inlärning och 

tänkande. Vidare utgör intervjuer den vanligaste datainsamlingsmetoden, följaktligen lämpar 

sig fenomenografi för denna studie. Trots flertalet varianter gällande praktisk tillämpning och 

metodologisk beskrivning av fenomenografin finns det ett tydligt gemensamt drag, nämligen 

metodtraditionen. Denna metodtradition innebär att ”den empiriska undersökningen omfattar 

en kvalitativ analys av utskrivna intervjuer som forskaren själv genomfört” (Alexandersson, 

1994, s. 115). Analysen och tolkningen av intervjumaterialet består av följande faser: 

1. Att bekanta sig med data och etablera ett helhetsintryck 

2. Att uppmärksamma likheter och skillnader i utsagorna 

3. Att kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier 

4. Att studera en underliggande struktur i kategorisystemet (Alexandersson, 1994, s. 

125–128). 
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I den första fasen sker en något ostrukturerad och upprepad genomläsning av de utskrivna 

intervjuerna i syfte att etablera ett helhetsintryck. Genom att söka efter väsentliga utsagor 

upptäcks kvalitativa skillnader i respondenternas uppfattningar av studiens objekt. Intressanta 

aspekter under denna fas är frekvent återkommande utsagor, utsagor som betonas med en viss 

skärpa, samt utsagor vilka återkommer och beskrivs på ett konsekvent sätt. Utsagornas 

utförlighet, precision och specificering bildar underlag för hur intervjuerna kommer att tolkas. 

Den andra fasen syftar till att systematiskt och konkret uppmärksamma skillnader och olikheter 

i utsagorna, genom att intervjuutsagorna kontrasteras mot varandra. Via ett inifrån-perspektiv 

tolkas enskilda utsagors innebörd på dess egna villkor, medan utifrån-perspektivet utgår från 

intervjuarens egna reflektioner över materialet i dess helhet. Analysarbetet i denna fas pendlar 

mellan nämnda perspektiv. Identifiering av helheten utgör utgångspunkten och efterföljs av 

beskrivning av delarna. När den så kallade mättnadseffekten uppstår i analysarbetet inleds den 

tredje fasen. Mättnadseffekten innebär att nya tolkningar av innehållet i utsagorna ej uppstår 

trots upprepade analyser. I denna fas konstrueras beskrivningskategorier vilka är intressanta i 

förhållande till den studerade företeelsen. Dessa beskrivningskategorier måste distinkt och 

kvalitativt skiljas från varandra. I den fjärde och sista fasen sker en systematisk analys av hur 

uppfattningarna förhåller sig till varandra. De samlade uppfattningarna utgör det så kallade 

utfallsrummet (Alexandersson, 1994). Detta ger en övergripande beskrivning av den 

fenomenografiska metodtraditionen. I metodavsnittet under rubriken 5.4 bearbetning, tolkning 

och analys följer en utförligare skildring av dessa faser (Johansson & Dahlgren, 2015). 

4.2 Matematikens karaktär 

Ernest (1989) presenterar ett antal perspektiv på vad som karaktäriserar matematiken. Det första 

perspektivet benämns problemlösningsperspektivet och utgår från ett problemstyrt och 

dynamiskt synsätt. Vidare anses matematikens resultat vara öppna för förändring av människan, 

det vill säga matematiken betraktas ej som en färdig produkt. Det dynamiska synsättet skapar 

ett kontinuerligt expanderande fält. Det platonistiska perspektivet utgör motpolen till 

ovanstående perspektiv. Matematik anses vara en statisk oföränderlig produkt bestående av en 

enhetlig samling av kunskaper. Dessa kunskaper innehåller sammanlänkande strukturer och 

sanningar. På grund av matematikens statiska karaktär kan denna inte skapas, däremot 

upptäckas. För det tredje kan matematik betraktas som en samling av fakta, regler och 

färdigheter, vilka ej är relaterade till varandra. Detta perspektiv kallas det instrumentalistiska 

perspektivet (Ernest, 1989). Tossavainen, Viholainen, Asikainen & Hirvonen (2017) 

presenterar i aktuell forskning blivande finska ämneslärares syn på matematik. Det 

framkommer två huvudkategorier, nämligen ett statiskt synsätt och ett dynamiskt synsätt. Det 

statiska synsättet innefattar ett formalism-relaterat perspektiv, samt ett schema-relaterat 

perspektiv. Enligt det förstnämnda perspektivet anses matematik vara en exakt vetenskap vilken 

utvecklas via deduktion. Matematiken innehåller en självklar grund. Det schema-relaterade 

perspektivet relaterar till viss del till det instrumentalistiska perspektivet. Så till vida att 

matematiken innefattar en samling regler, formler och metoder. Det dynamiska synsättet 

inkluderar ett process-relaterat perspektiv, vilket liksom problemlösningsperspektivet placerar 

problemlösningsprocessen i fokus. Vidare karaktäriseras matematik som en aktiv och kreativ 

process, vilken består av upptäckande av strukturer och mönster. Det sista perspektiv, 

tillämpnings-relaterade perspektivet, faller under det dynamiska synsättet. Utifrån detta 
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perspektiv är matematik en vetenskap för att beskriva den verkliga världen. Därav anses den 

vara relevant för samhället och livet. Sammanfattningsvis innebär ett statiskt synsätt att 

matematiken är en exakt struktur som kan upptäckas och förstås av människan. Medan det 

dynamiska synsättet utgår ifrån att matematiken är skapad av människan (Tossavainen et al., 

2017). 

Perspektiven gällande matematikens karaktär presenterade av Tossavainen et al. (2017) 

kommer appliceras på respondenternas beskrivningar av de fem matematiska förmågorna 

vilka presenterades i kommande bakgrundsavsnitt 3.2 Matematiska förmågor.   

4.3 Diskurs utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet utgör en övergripande beteckning på ett antal närbesläktade 

teorier om människors lärande och utveckling (Jakobsson, 2012), vilka samtliga har sitt 

ursprung i eller kan sammankopplas med arbeten av Vygotskij. Vidare framhåller Jakobsson 

de sociala och kulturella redskapens centrala roll inom sociokulturella teorier. Det vill säga det 

råder en växelverkan mellan människans tänkande och den materiella världen i form av olika 

artefakter och kulturella produkter vilka omger oss. Artefakterna delas in i materiella verktyg 

och språkliga tecken, vilka kan användas av människan för att interagera med sin omgivning. 

Exempel på materiella verktyg är datorer och surfplattor, medan språk och räknesystem utgör 

exempel på språkliga tecken. Jakobsson (2012) menar att människans tänkande och handlingar 

triggas, aktiveras och drivs av de kulturella produkterna. Ytterligare ett centralt begrepp inom 

sociokulturell teoribildning är den närmaste utvecklingszonen (ZDP), vilket definieras av 

mellanrummet av ett barns utvecklingsnivå och deras potentiella utveckling (Vygotskij, 1978). 

Begreppet innefattar inlärningsprocesser vilka är under ständig mognad, det vill säga nya 

kunskaper kan ständigt genereras via stöd, stimulans och utmaningar (Vygotskij, 1978). 

Denna studie intresserar sig främst för artefakter i form av språkliga tecken, samt 

respondenternas ZDP i förhållande till programmering i matematikundervisningen. Vidare 

utgör begreppet diskurs en central del och definieras utifrån ovan nämnda sociokulturella 

teoribildning. Inom denna teoribildning sammanlänkar diskurser kommunikation, kognition 

och materiella artefakter (Säljö, 1999). Säljö definierar diskursen som språket vilket ger och tar 

mening i skilda sammanhang, samt utesluter och innesluter det som ska förstås. I denna studie 

utgör sammanhanget implementeringen av programmering i matematikundervisningen. 

Diskurs som ett metaforiskt nät vilket fångar in ett visst grundläggande perspektiv på ett 

erfarenhetsområde är exempel på ytterligare en definition (Bergström & Boréus, 2005). 

Erfarenhetsområdet motsvarar sammanhanget i föregående definition av begreppet diskurs. 

Vidare menar Bergström & Boréus (2005) att erfarenhetsområdet tillhör en viss social 

institution eller situation. I denna studie utgör skolan en social institution. Enligt definitionen 

kan diskurser såväl väljas eller skapas så att mening uppstår både i situerade interaktioner och 

situationsöverskridande sociokulturella praktiker. Därav väver det diskursiva synsättet samman 

språk och handling, samt påverkar människans sätt att tänka och handla. Diskurs kan således 

definieras som ett sätt att tala, skriva, tänka och argumentera om ett innehåll i matematiken 

(Bergström & Boréus, 2005). Studien definition av begreppet diskurs är sätt att tala om ett visst 

innehåll i matematiken där innehållet är programmering.   
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5.Metod 
Studien är kvalitativ eftersom den går mer på djupet, utgår från ett mindre antal källor vid 

datainsamlingen och intresserar sig för vilka egenskaper ett fenomen besitter (Backman, 

Gardelli, Gardelli & Persson, 2012). Vidare tillskrivs tolkningen av insamlade data en central 

roll i och med att det primära målet är att söka förståelse. Nedan presenteras studiens metodval 

gällande urval, datainsamlings-, bearbetnings-, tolknings- och analysmetod utifrån den 

fenomenografiska arbetsordningen vilket illustreras av figur 7. Illustrationen bidrar med en 

överblick av det fenomenografiska metodförfarandet. Avslutningsvis redogörs för de etiska 

övervägandena som har gjorts i relation till vetenskapsrådets riktlinjer.  

 

Figur 7. Arbetsordningen i den fenomenografiska forskningsansatsen. Källa: (Alexandersson, 1994, s. 

122) 

5.1 Urval 

För att finna respondenter till denna studie har flertalet lågstadielärare undervisande i årskurs 1 

till 3 i Norrbotten kontaktas via mejl. Kravet för att delta har varit att respondenten undervisar 

i matematik i årskurs 1 till 3, samt har viss erfarenhet av programmering i matematikämnet. 

Därav underbyggdes studien på ett målinriktat urval, vilket innebar att respondenterna valdes 

ut på ett strategiskt sätt så att de samplade personerna var relevanta för de forskningsfrågor som 

formulerades. Detta tillvägagångssätt korresponderar med Brymans (2011) definition av ett 

målinriktat urval, liksom fenomenografins urvalsförfarande. Vidare poängterar Bryman att 

resultat baserade på denna urvalsmetod ej kan generaliseras på grund av avsaknaden av 

variation i det stickprov som blir resultatet. Detta stämmer också överens med urvalsförfarandet 

inom fenomenografin eftersom denna ej söker generalisera forskningsresultatet till den 

population som undersökningspersonerna kommer från (Alexandersson, 1994). Flertalet av de 

utskickade mejlen har ej besvarats och därav bidragit till bortfall. Dock har fem stycken 

lågstadielärare som undervisar i årskurs 1 till 3 fördelade på tre skolor visat intresse. Dessa fem 

utgjorde studiens respondenter. I sökandet efter respondenter har även sociala medier samt 

personliga kontakter nyttjats.  

Nedan följer tabell 1 vilken redogör för respondenternas namn, ålder och yrkesverksamma år 

inom läraryrket. Observera att samtliga namn är fingerade. Dessa respondenter uppfyller till 

viss del kravet på variationsbredd inom den fenomenografiska forskningsansatsen eftersom 

kön, ålder, arbetsplats och antal yrkesverksamma år skiftar (Alexandersson, 1994). 
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Tabell 1. Översikt av studiens respondenter. 

5.2 Datainsamling 

5.2.1 Intervju 

Studien underbyggdes på semistrukturerade intervjuer, vilket är en vanligt förekommande 

datainsamlingsmetod inom kvalitativ forskning (Backman et al., 2012). Denna intervjuform 

tillåter en viss frihet och längd på intervjusvaren, samt valfri ordning på ett antal förutbestämda 

frågor. Därav kan ordningen på frågorna anpassas till den enskilda intervjusituationen 

(Backman et al., 2012). Intervjuer kan beskrivas som muntliga enkäter och intervjuarens 

påverkan på respondenten utgör en problematik som måste tas i beaktning under 

forskningsprocessen. Balansen mellan flexibilitet och struktur genererar data av god kvalitet 

(Gillham, 2008). Intervjufrågornas ämnesfokus säkerställs via en utvecklingsprocess. Vidare 

använder sig intervjuaren av följdfrågor ifall någon av de relevanta underrubrikerna ej har 

diskuterats. Detta för att säkerställa att likvärdiga saker täcks in i samtliga intervjuer. Dessa 

aspekter är exempel på den strukturerade delen av semistrukturerade intervjuer. Vidare ska den 

avsatta tiden för samtliga intervjuer vara lika lång. Öppna frågor och undersökande frågor i 

syfte att skapa ett brett material bidrar till mindre struktur. Positiva aspekter med denna typ av 

intervju är balansen mellan öppenhet och struktur, intervjufrågornas stöttning via stödord vilken 

leder till ungefär likvärdigt innehåll i samtliga intervjuer. Graden av struktur underlättar 

kommande analys. Å andra sidan kräver semistrukturerade intervjuer mycket tid i form av 

intervjutid, transkribering, analys och redovisning. Vidare tar utveckling av fråga/ ämne lång 

tid. Avslutningsvis förutsätter denna intervjuform skicklighet för att goda resultat ska uppnås 

(Gillham, 2008).  

Syftet med en kvalitativ studie är att förstå det undersökta fenomenet utifrån respondentens 

synvinkel samt att utveckla mening ur hans eller hennes erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 

2014). Likaså syftar intervjuer i fenomenografiska undersökningar inte till att fastställa 

huruvida respondentens svar är rätt eller lämpliga utifrån intervjuarens bedömningsgrund 

(Alexandersson, 1994). Istället söker undersökningen finna uppfattningar av den studerade 

företeelsen eller objektet. Studiens intervjuer genomfördes under en period på en vecka och 

varje intervju var 30 minuter. För att underlätta respondenternas medverkan genomfördes 

intervjuerna på deras arbetsplats. Genomförandet av intervjuerna utgick från Gillhams (2008) 

guide, vilken inkluderar fem steg. Den första fasen, förberedelsefasen, inleds när 

respondenterna rekryteras. I denna fas konstrueras en inbjudan till intervjun (se bilaga 1), vilket 

kräver noggrann planering. Syftet med inbjudan är att informera respondenterna om 

forskningens syfte, samt vad som förväntas av dem. Den inledande kontakten under 

intervjutillfället kräver också noggranna förberedelser, därav är det den andra fasen. Denna fas 

 FINGERAT 
NAMN 

ÅLDER YRKESVERKSAMMA 
ÅR 

LÄRARE 1 Ellan 60 12 
LÄRARE 2 David 41 2 
LÄRARE 3 Emma 45 22 
LÄRARE 4 Stina 46 23 
LÄRARE 5 Åsa 40 18 
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är av social art och innefattar hur forskaren presenterar sig själv, samt artighetsgester så som att 

erbjuda respondenten något att dricka. Den tredje fasen benämns orientering och syftar till att 

leda in respondenten i intervjun genom att vidareutveckla informationen som skickades i 

förberedelsefasen (se bilaga 2). Efter detta följer intervjuns kärna, vilket kallas den substantiella 

fasen. Den femte och sista fasen heter avslutningsfasen (se bilaga 2). Denna fas bör inledas med 

en mer öppen fråga så som har du några ytterligare kommentarer till det som vi diskuterat. 

Fasen är av social karaktär och syftar också till att erbjuda respondenten möjlighet att 

sammanfatta sina tankar. Intervjuerna dokumenterades via ljudupptagning samt kontinuerlig 

anteckning av intervjuaren. Intervjufrågorna utgick från studiens frågeställningar (se bilaga 3).  

5.3 Bearbetning, tolkning och analys 

Bearbetningen av insamlade data i denna studie skedde via transkription, det vill säga 

respondenternas svar skrevs ner i text. Intervjuarens respektive respondentens uttalanden 

designades på olika sätt för att underlätta analysprocessen (Gillham, 2008). Samma typsnitt 

användes i hela transkriptionen, dock var respondentens uttalanden fetmarkerade och färgade. 

För att underlätta analysprocessen ytterligare användes olika färger till respektive respondents 

uttalanden. I linje med den fenomenografiska forskningsansatsen transkriberades samtliga 

intervjuer ordagrant (Alexandersson, 1994).  Analys skedde via en fenomenografisk analys där 

det främsta intresset är att identifiera innebörder och inte att komma fram till förutbestämda 

uppfattningar.  

Som tidigare nämns i teoriavsnittet under rubriken 4.2 fenomenografi innebär den första fasen 

i den fenomenografiska analysprocessen flertalet genomläsningar av de transkriberade 

intervjuerna (Johansson & Dahlgren, 2015). Denna studie följde detta tillvägagångssätt, vidare 

sker en kondensation, vilket utgör den andra fasen, det vill säga de mest betydelsefulla och 

signifikanta uttalandena identifieras. Denna process kan med fördel göras via fysiskt material 

genom att klippa ut passager eller stycken i intervjuerna (Johansson & Dahlgren, 2015). Efter 

den inledande genomläsningen av transkriptionerna klipptes betydelsefulla och signifikanta 

passager och stycken ut enligt nämnda tillvägagångssätt. Dessa passager och stycken måste 

bidra till en representativ bild av hela dialogen kring det intervjuade fenomenet, trots dess 

kortfattade karaktär. Därav utgick kondensationen från respektive transkription. Dock orsakade 

detta svårigheter i efterföljande analyssteg. Till följd av detta upprepades kondensationen och 

utgick då istället från studiens frågeställningar. Vidare genomfördes detta digitalt i syfte att 

underlätta strukturen. I den tredje fasen vilket fokuserar på skillnader och likheter i de utvalda 

passagerna och styckena bör vikten av att se igenom mer ytliga skillnader poängteras. När ytliga 

skillnader så som synonyma uttryckssätt ignoreras träder likheterna fram. Arbetet i denna fas 

kan underlättas genom att varje passage och stycke kopplas samman med respektive 

respondent. Därav färgkodades transkriptionerna i denna studie. De utvalda passagerna och 

styckena kategoriserades fortlöpande i grupper för att skapa en helhetsbild över befintliga 

grupper.  

De tre efterföljande faserna innefattade gruppering, artikulering av kategorier eller så kallade 

beskrivningskategorier, samt namngivning av kategorier. Beskrivningskategorierna grundades 

på studiens intervjufrågor, vilka organiserades med hjälp av studiens frågeställningar. I syfte 

att guida läsaren omvandlades studiens frågeställningar till huvudrubriker i resultatavsnittet. 
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Dessa huvudrubriker var lågstadielärares definition av begreppet programmering, 

lågstadielärares tolkningar av läroplanen, samt programmering och de matematiska 

förmågorna. Samtliga huvudrubriker innefattade två beskrivningskategorier. Utifrån de funna 

likheterna och skillnaderna grupperas passagerna och styckena, för att sedan relateras till 

varandra. I nästa steg där likheterna inom respektive kategori står i fokus artikuleras kategorier. 

Detta syftar till att bestämma ”hur stor variationen inom en kategori kan vara utan att man 

behöver etablera en ny kategori” (Johansson & Dahlgren, 2015, s. 170). I denna fas söker 

forskaren finna kärnan av likheter (essensen) i de olika kategorierna. När likheterna uppväger 

skillnaderna inom respektive kategori namnges kategorierna och det mest signifikanta 

framträder i materialet. Denna studie tillät en stor variationsbredd inom respektive 

beskrivningskategori i syfte att skapa en tydlig resultatpresentation. Benämningen på respektive 

kategori bör vara relativ kort, samt fånga känslan i sättet att uppfatta något vilket togs i 

beaktning i denna studie. Den systematiska analysen av hur uppfattningarna förhåller sig till 

varandra kallas kontrastiv fas och utgör analysmodellens sjunde fas. Genom att jämföra 

(kontrastera) passagerna och styckena med varandra framkommer det om någon av passagerna 

och styckena passar in i fler än en kategori. I denna avslutande fas sker oftast en reduktion av 

kategorier, vilket också var fallet i denna studie. På grund av denna reduktion sammanfattades 

resultatavsnittet under följande två huvudrubriker: programmering och de matematiska 

förmågorna, samt lärare och uppfattningar.  

Den fenomenografiska analysprocessen är inte linjär, vilket framkom tydligt i studien eftersom 

den inledande kondensationen upprepades. Vidare förändrades de ursprungliga grupperingarna 

till viss del under arbetets gång. Begreppet utfallsrum vilket tidigare nämns syftar inom 

fenomenografiska undersökningar på resultatet. Det vill säga uppsättningen av uppfattningar 

av företeelsen eller objektet i fråga.  

5.4 Etiska överväganden 

Det finns ett antal forskningsetiska överväganden som måste tas i beaktning under 

forskningsprocessen (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa är forskningskravet, individskyddskravet, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. De två först-

nämnda utgör en balansvåg. Forskningskravet betonar att tillgängliga kunskaper ska utvecklas 

och fördjupas, samt att metoder förbättras. Det vill säga kontentan är forskningens 

nödvändighet för såväl samhällets som individens utveckling. Dock ställer detta ett motkrav, 

nämligen individskyddskravet. Med detta menas att individer inte får utsättas för förödmjukelse 

eller kränkning, psykisk eller fysisk skada. Vidare har samhällets medborgare ett legitimerat 

krav på skydd mot opassande insyn. De övriga kraven är en konkretion av individskyddskravet. 

Som namnet antyder innebär informationskravet att undersökningsdeltagarna ska informeras 

om studiens syfte i god tid. Dessutom ska det tydligt framgå att deltagandet är frivilligt och att 

insamlad data endast kommer användas i forskningssyfte. Vidare ska undersökningsdeltagarna 

lämna sitt medgivande till att delta i studien, samt vara fria att avbryta sin medverkan. Enligt 

samtyckeskravet måste respondenterna lämna sitt samtycke att delta i studien utifrån den 

information som givits i enlighet med informationskravet. Samtyckeskravet är av yttersta vikt 

när undersökningsdeltagarna är omyndiga eller ej kapabla att tillgodogöra sig given 

information. Konfidentialitetskravet innefattar hantering av personuppgifter och tystnadsplikt. 

Personuppgifter ska ”antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda 
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människor ej kan identifieras av utomstående” (Vetenskapsrådet, 2012, s. 12). All personal i ett 

forskningsprojekt måste förhålla sig till tystnadsplikten eftersom användning av etiskt känsliga 

uppgifter ej ska spridas vidare. De uppgifter som samlas in om enskilda personer ska endast 

användas för forskningsändamål, vilket benämns nyttjandekravet. Nedan beskrivs hur dessa 

etiska överväganden har applicerats på studien.         

I ett tidigt skede fastställdes utgångspunkten för studien, nämligen intervjuer med 

lågstadielärare samt tidigare forskning. Utifrån samtyckeskravet, vilken är av yttersta vikt när 

undersökningsdeltagarna är omyndiga beslutades att endast intervjua lågstadielärare. Valet av 

myndiga respondenter baserades också på intervjuarens möjliga påverkan på dem. Vilken ökar 

när respondenterna är barn. Studiens respondenter presenteras utifrån fingerade namn i syfte att 

uppfylla konfidentialitetskravet. Likaså används studiens insamlade data endast i 

forskningssyfte och därav uppfylls nyttjandekravet. Vidare inkluderades såväl studiens syfte 

samt dess frågeställningar i informationsbrevet till respondenterna, i syfte att uppfylla 

informationskravet (se bilaga 1). Valet att inkludera studiens frågeställningar måste tas i 

beaktning i dataanalysen eftersom respondenternas svar omedvetet påverkas av detta.   

5.5 Metoddiskussion 

5.5.1 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är centrala begrepp inom såväl kvantitativ och kvalitativ forskning, 

dock varierar deras betydelse inom respektive forskning (Alexandersson, 1994). Inom 

kvantitativ forskning innebär validitet huruvida det var rätt företeelse eller objekt som kom att 

mätas. Reliabilitet syftar på med vilken noggrannhet mätningen genomfördes. Inom kvalitativ 

forskning syftar dessa begrepp istället till att avgöra om tolkningen och analysen av erhållna 

data är korrekt, ”det vill säga i vilken mån tolkning och analys representerar verkligheten” 

(Alexandersson, 1994, s. 129). Utifrån fenomenografins andra ordningens perspektiv är 

uppfattningar, det vill säga vad något uppfattas vara av intresse. Därav innefattar noggrannhet, 

trovärdighet och giltighet i vilken grad undersökningspersonernas uppfattningar representeras 

i de förvärvade beskrivningskategorierna. Forskningens reliabilitet baseras på i vilken mån 

beskrivningskategorierna kan kännas igen i själva datamaterialet. Hög reliabilitet innebär att 

någon utomstående kan identifiera samma beskrivningskategorier som studien. Ett 

representativt urval av citat kan tjäna som belägg för de erhållna beskrivningskategorierna. 

Ytterligare ett tillvägagångssätt för att öka reliabiliteten är att använda sig av en så kallad 

medbedömare (någon utifrån) som kontrollerar huruvida beskrivningskategorierna stämmer 

överens med utsagorna i intervjuerna. Dock innehar intervjuaren ett tolkningsföreträde eftersom 

han eller hon har tillgång till förstahandsinformation via interaktionen med 

undersökningspersonen. På grund av den begränsade tidsramen i denna studie har inte någon 

medbedömare involverats, vilket kan ha minskat studiens reliabilitet. Vidare baseras den första 

delen i resultatavsnittet 6.2 Lärare och uppfattningar, på intervjufrågor vilka formulerades på 

ett ledande sätt vid intervjutillfällena.   

Inom kvalitativ forskning kan validitet referera till ”i vilken utsträckning den forskning som 

genomförs och den eller de metoder som används verkligen undersöker det som avser att 

undersökas” (Thornberg & Fejes, 2015, s. 258). Det vill säga i vilken utsträckning studiens 

syfte och frågeställningar lämpar sig för kvalitativ forskning, samt i vilken grad valda 
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datainsamlings- och analysmetoder stämmer överens med studiens syfte och frågeställningar. I 

denna studie motiveras val av forskningsfält, urval, samt val av datainsamlingsmetod och 

bearbetnings- och analysmetod fortlöpande. Vidare innefattar validitet hur väl resultatet 

besvarar forskningsfrågan, det vill säga studiens syfte och frågeställningar. Om resultatet glider 

iväg från forskningsfrågan minskar studiens validitet. Utöver dessa aspekter kan resultatets 

överskådlighet och strukturering, förankring i data och övertygande i form av stödjande 

argument påverka validiteten. Vidare skadar bristande datainsamling och analys studiens 

validitet eftersom detta inverkar på hur väl forskaren verkligen lyckas undersöka det som han 

eller hon avsåg att undersöka (Thornberg & Fejes, 2015). Det bortfall som uppstod i urvalet 

kan sägas orsaka ett bekvämlighetsurval, det vill säga urvalet består endast av personer som 

hade godkänt att delta i studien (Bryman, 2011). Detta kan ha påverkat studiens datainsamling 

och följaktligen dess validitet. Som tidigare nämnts kan intervjuer leda till en kraftig 

problematik, nämligen att respondenten påverkas av intervjuaren (Backman et al., 2012). Denna 

situation kan uppstå om respondenten känner att intervjuaren har makt över honom eller henne 

eller är i en särskilt överlägsen position. Under en av intervjuerna upplevdes respondenten 

osäker, vilket kan ha lett till att resultatet för den enskilda intervjun kan kritiseras och därav 

påverka studiens validitet.  
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6.Resultat  
I detta avsnitt framförs fem stycken lågstadielärares i årkurs 1–3 varierade uppfattningar om 

programmering i förhållande till matematikundervisningen. Inledningsvis presenteras 

respondenternas perspektiv på matematikämnet, samt deras definition av programmering och 

på vilket sätt de anser att det är meningsfullt att implementera i matematikundervisningen. 

Vidare redogörs deras undervisningserfarenheter av programmering i matematikundervis-

ningen. Sedan redovisas respondenternas uppfattningar gällande orsaken till införandet av 

programmering i läroplan. Därutöver redogörs för rådande diskurs inom såväl respondenternas 

arbetslag, samt skolenhet gällande införandet av programmering i skolans värld. Avslutningsvis 

sammanfattas studiens resultat i en resultatsammanfattning. Citat från intervjuerna utgör 

grunden i beskrivningarna av lärarnas uppfattningar. Resultatsammanställningen redovisas i 

slumpmässig ordning och utgör därav ej någon rangordning.  

6.1 Programmering och de matematiska förmågorna 

Först och främst problematiserar detta avsnitt respondenternas perspektiv på matematikämnet, 

det vill säga vad matematiken karaktäriseras av. Detta bidrar till en grundförståelse för den 

fortsatta beskrivningen av deras definition av programmering, samt vilka matematiska 

förmågor som de anser utvecklas och stöds av programmering. Slutligen presenteras 

respondenternas erfarenheter av att använda programmering matematikundervisningen.  

6.1.1 Matematikens karaktär 

Under analysprocessen framkommer svårigheter gällande att placera respektive respondent i 

endast en av följande fyra perspektiv på matematikens karaktär: formalism-, schema-, process- 

och tillämpnings relaterat perspektiv. Därav presenteras varje lärares perspektiv på ett generellt 

plan. Majoriteten av respondenterna uttrycker varierade perspektiv. 

Lärare 1, Ellan 

Ellan framhåller att kommunikationsförmågan innefattar två aspekter, nämligen att själv 

kommunicera samt att ta till sig vad någon annan säger. Vidare anser hon att det finns ett 

samband mellan denna förmåga och resonemangsförmågan eftersom den senare också 

innefattar ett givande och tagande. Hon menar att resonemangsförmågan innebär en produktiv 

sida så till vida att eleverna ska utveckla förmåga att leda diskussionen eller samtalet vidare, 

det vill säga omsätta det någon annan säger. Ellans frekventa återkoppling till kommunikations- 

och resonemangsförmågans givande och tagande kan tolkas som en kreativ process och därav 

visar detta på ett process-relaterat perspektiv. Å andra sidan motiverar hon räkneförmågans 

innebörd på följande sätt:   

Kan räkna det om det bara står siffror, så sen när du ska läsa det. Och det blir ju dels ett logiskt 

tänkande, att ha förståelse för…och det kan jag väl som koppla ihop med programmeringen, det 

här logiska tänkandet och stegvis att lösa… en uppgift. För det är ju det det handlar om litegrann 

och du ska ju stegvis lösa uppgifterna i programmering. 

Ellan menar att räkneförmågan kräver logiskt tänkande. Detta eftersom att logiskt tänkande är 

en förutsättning för att stegvis lösa uppgifter. Det logiska tänkandet som hon nämner kan 

kopplas till det formalism-relaterade perspektivet eftersom matematik utvecklas via deduktion 

enligt detta perspektiv. Deduktion innebär logisk härledning, det vill säga logiskt tänkande.  



22 
 

Lärare 2, David 

Davids beskrivning av såväl begreppsförmågans och räkneförmågans innebörd utgår från det 

formalism-relaterade perspektivet.  Detta perspektiv lyfter betydelsen av ett exakt och precist 

matematiskt språk. David menar att begreppsförmågan ”går den ju in att just det här att förstå 

begrepp. Och matematiken är ju uppbyggd mycket på olika begrepp”. I detta citat poängterar 

han begreppens betydelse för den matematiska förståelsen, det vill säga att matematik består av 

ett exakt och precist språk. Vidare anser han att räkneförmågan är under ständig utveckling 

eftersom eleverna i årskurs 1 räknar med ental för att så småningom räkna med tusental. David 

uttrycker ett samband mellan logiskt tänkande och räkneförmågan. Han nämner tallinjen som 

ett exempel vilket illustrerar den logiska formen för en aritmetisk talföljd av de naturliga talen 

(1,2,3,4 osv). Som tidigare nämns utvecklas matematiken via deduktion enligt det formalism-

relaterade perspektivet, det vill säga via logiskt tänkande. Dock beskriver han 

kommunikationsförmågan på följande sätt:     

Kommunikationsförmågan, som jag tycker är viktigt med kommunikationsförmågan det är att 

den hör samman med problemlösningen. Och där kan du ju träna kommuniceringsförmågan 

att…att dom får faktiskt lov att prata under problemlösningen. Dom får hjälpas åt med 

problemlösningen. Till exempel EPA är ju enskilt, par, alla är ju ett bra sätt att arbeta med där 

man får ett problem också enskilt ska dom fundera. Och sen ska dom fundera i par och sen får 

alla fundera. Och man kommer komma på olika lösningar på problemet. Men alla…alla är 

egentligen rätt.  

Liksom i det process-relaterade perspektivet lyfter David det faktum att det kan finnas flera 

korrekta lösningar på matematiska problem. Vidare kan hans koppling mellan 

kommunikationsförmågan och problemlösningsförmågan tolkas som att kommunikationen 

skapar en kreativ process.  

Lärare 3, Emma  

Emma visar på ett tillämpnings-relaterat perspektiv eftersom hon lyfter de matematiska 

förmågornas betydelse för samhället och livet. Hon menar att hela livet innebär problemlösning 

och kräver begreppsförmåga. Problemlösning innebär att lösa problem ”och genom att träna 

problemlösning i matematiken så lär du dig att få strategier…till att angripa problem”. Detta 

visar på ett djupare syfte i undervisningen, nämligen att förbereda eleverna för att leva och 

verka i samhället. Samtidigt betonar hon även vikten av att lära sig strategier till att angripa 

problem, vilket kan kopplas till det schema-relaterade perspektivet som inkluderar 

problemlösningsstrategier. Hon menar att begreppsförmågan innebär varseblivning och att vara 

en världsmedborgare. Vidare poängterar Emma att begreppsförmågan innebär att klara 

vardagsproblem så som att räkna ut hur många tapetrullar som behövs köpas baserat på 

förståelse av relevanta begrepp. Detta visar återigen på ett tillämpnings-relaterat perspektiv.   

Lärare 4, Stina 

Stina uttrycker ett process-relaterat perspektiv vilket lyfter matematikens möjlighet till kreativa 

och nya idéer. Detta eftersom det centrala i hennes utsagor är kommunikation, samarbete och 

ett undersökande tillvägagångssätt. Vidare innebär detta perspektiv att varje person kan 

upptäcka eller återupptäcka matematiken, vilket kräver att personen omprövar sin lösning och 

därigenom använder ett undersökande tillvägagångssätt. Liksom David lyfter Stina vikten av 
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kommunikation, samt det faktum att det kan finnas flera korrekta lösningar på ett matematiskt 

problem:   

Jamen, alltså kommunikation…jag tänker att dom bästa lektionerna som man har det är ju när 

man…sitter och kommunicerar matte och pratar matte. Och man har gemensamma 

genomgångar och…och…eller dom har haft nån problemlösning också sitter dom och…ja, delar 

med sig av sina lösningar. 

Flera korrekta lösningar på ett matematiskt problem stämmer överens med det process-

relaterade perspektivet. Den kommunikativa aspekten kan tolkas som den kreativa delen i det 

process-relaterade perspektivet.  

Lärare 5, Åsa 

Åsa uttrycker såväl ett schema-relaterat som ett formalism-relaterat perspektiv. Hon menar att 

räkneförmågan innefattar att applicera korrekt uppställning, samt att använda olika strategier. 

Det vill säga förståelse för olika räknesätt och när det är lämpligt att använda respektive 

räknesätt. Detta relaterar till det schema-relaterade perspektivet, vilket lyfter korrekt 

applikation av rutiner och problemlösningsstrategier. Hon beskriver problemlösningsförmågan 

på följande sätt:  

Jamen, där…där handlar det ju om…logiskt tänkande. Det handlar om att…jamen kunna vad är 

det man efterfrågar. Att kunna ta ut vad är det som är viktigt. Dom måste ju kunna…eh…ja, hur 

ska man säga. Vi tränar ju mycket problemlösning, det är jätteviktigt. Men…men just det här 

att vad är det som efterfrågas, hur…hur ska jag gå tillväga. 

Det formalism-relaterade perspektivet menar att matematisk tänkande karaktäriseras av 

abstraktion och deduktion. Som tidigare nämns innebär deduktion logisk härledning, det vill 

säga logiskt tänkande. Vidare innebär abstraktion att sålla ut det väsentligaste, det vill säga vad 

som efterfrågas och hur man ska gå tillväga för att lösa problemet. Ovanstående citat relaterar 

därav till detta perspektiv. 

6.1.2 Definition av begreppet programmering 

I detta avsnitt presenteras respondenternas definition av begreppet programmering i förhållande 

till matematikundervisningen, samt deras uppfattningar gällande varför det är meningsfullt att 

implementera detta moment i matematikundervisningen. Den första definitionen framhåller 

stegvisa instruktioner som en central del, vilket förutsätter reflektion över processen i 

matematisk problemlösning. Den andra definitionen belyser kommunikationens centrala roll, 

medan den tredje och sista definitionen betonar vikten av mönsterigenkänning. Samtliga lärare 

uttrycker att programmering platsar inom matematikämnet, dock framhåller David och Stina 

dess begränsade inflytande på elevernas matematiska lärande. David menar att programmering 

ska ses som ett komplement i matematikundervisningen. Därav stöds ingen av de matematiska 

förmågorna i någon extra utsträckning på grund av programmering i förhållande till andra 

arbetssätt. Det vill säga skolan ska inte sätta någon övertro till programmering som arbetssätt. 

Stina instämmer i detta och menar att eleverna upplever programmering som något lustfyllt och 

spännande, dock framhåller hon att endast arbete med programmering inte leder till att de lär 

sig matematik. 
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En problemlösningsprocess        

Fyra utav fem lärare definierar programmering som en problemlösningsprocess baserat på 

varierade aspekter. Tre lärare lyfter stegvisa instruktioner som en central del, vilket kräver 

problemlösningsförmåga. David motiverar: 

Inom matematik så kommer du in på när du ska programmera med entydiga instruktioner, det 

vill säga antagligen när man skriver med papper eller att man använder pilar eller olika symboler 

så får du in problemlösning. Du måste ju fundera till exempel hur ska jag få min kompis att…att 

nå dörren…som jag vill att han ska nå. Och då får man ju fundera hur många, hur stort steg tar 

han också kanske räkna matematik på det sättet. 

David lyfter att stegvisa instruktioner kan innefatta pilar eller andra symboler, samt nedskrivna 

instruktioner på papper. Vidare poängterar han vikten av att eleverna reflekterar över processen 

i matematisk problemlösning. Därav uttrycker han att problemlösningsförmågan utgör såväl ett 

verktyg som ett mål inom matematiken. David anser att programmering i likhet med 

problemlösningsförmågan innebär ett kreativt, upptäckande och ihärdigt arbetssätt. Han 

framhåller att programmering ej styrs av givna ramar vilket kräver nya tankeformer och 

kreativitet. Utöver detta framhåller han vikten av att konstant pröva sin hypotes eftersom den 

första lösningen sällan är korrekt, vilket kräver ett ihärdigt arbetssätt. Åsa betonar också 

programmeringens upptäckande och ihärdiga karaktär och dess samband med problemlösnings-

förmågan. Hon uttrycker att ”det är ju problemlösning i det i alla…alltså hur lyckas jag ta mig 

dit? Och dom får prova och dom får testa sig fram. Så är det ju absolut. Och inte det 

här…alltså…att inte ge upp”. Vidare lyfter Åsa stegvisa instruktioner i relation till logiskt 

tänkande. Hon betonar att logiskt tänkande innebär förståelse för varför instruktionerna är 

ordnade på ett visst sätt, till exempel att föremålet måste förflytta sig ett steg framåt innan det 

kan svänga vänster. Ellan definierar också programmering som en problemlösningsprocess 

vilken innefattar stegvisa instruktioner. I likhet med Åsa framhåller hon logiskt tänkande som 

en grundkomponent inom programmering. Till skillnad från henne fokuserar Ellan på elevernas 

skapande av egna stegvisa instruktioner, det vill säga att planera sitt arbete. Liksom David 

konkretiserar hon vilka verktyg som kan användas i skapandet och följandet av stegvisa 

instruktioner: 

Men jag tror att man...man…man måste som, alla som jobbar med det, man måste förtydliga… 

alltså läroplanen, vad betyder det här? Hur entydiga stegvisa instruktioner. Det här är ju en 

stegvis instruktion. Det här är början. Och sen kan man ju.… alltså programmering, man kan ju 

också programmera Blue-Boten med hjälp av att trycka. Men det går ju också att använda Ipaden 

och där kan du använda blockprogrammering om du vill.    

Ellan framhåller vikten av att undervisande lärare aktivt tar ställning till vad stegvisa 

instruktioner innebär. Hon anser att elevernas förståelse av stegvisa instruktioner startar med 

enkla symboler i form av pilar, vilket sedan kan kompletteras med digitala verktyg och 

blockprogrammering. Förståelsens centrala del i hennes utsaga påvisar att hon ser ett samband 

mellan problemlösningsförmågans utveckling och programmering. Detta eftersom förståelse 

för stegvisa instruktioner kräver reflektion över processen i matematisk problemlösning. 

Även Emma definierar programmering som en problemlösningsprocess, dock utifrån ett 

funktionellt perspektiv. Hon menar att såväl programmering som problemlösningsförmågan 

syftar till att lösa ett uppdrag eller ett problem med erlagd programmering. Därav 
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sammanbinder applicering och anpassning av korrekta strategier programmering och 

problemlösning enligt Emma.  

En kommunikativ process 

Stina, Emma och Ellan definierar programmering som en kommunikativ process och lyfter 

språkets roll i förhållandet till slutledningsförmåga, noggrannhet och samarbete. Stina 

motiverar: 

Slutledningsförmåga. Dom ska ju som prova sig fram och…jamen, dra slutsatser. 

Och…jamen, alltså…det är mycket och räkna och tänka och…och just på den här nivån, 

det är ju ofta gubbar som ska som sagt flyttas hit och dit och så. Och dom ska få saker 

att…att röra sig på olika sätt. 

Hon poängterar direkt att ett upptäckande arbetssätt ligger till grund för slutledningsförmågan. 

Vidare indikerar hon att programmering innebär varierade rörelsemönster, det vill säga att 

pröva nya tankeformer. Såväl ett upptäckande arbetssätt som förmåga att pröva nya tankeformer 

inkluderas i kommunikationsförmågan, därav anser Stina att denna förmåga stöttas via 

programmering. Emma lyfter vikten av kommunikationens kvalitet genom att poängtera kravet 

på dess noggrannhet. Hon säger att ”kommunikationen stöds ju också. På grund utav att du 

måste…du måste ju vara noggrann i din programmering för att det ska bli rätt”. Denna 

noggrannhet fyller sitt syfte när eleverna kan kommunicera under arbetet med programmering. 

Avslutningsvis poängterar såväl Stina som Ellan vikten av att samarbeta under 

programmeringen. De menar att programmeringens utforskande arbetssätt förutsätter samt 

leder till kommunikation eftersom samarbete utgör en central del. 

En analytisk process 

Emma och Stina definierar programmering som en analytisk process, vilken stödjer och 

utvecklar resonemangsförmågan. Denna förmåga innefattar förståelse av matematiska bevis 

samt att föra och följa matematiska resonemang. Emma menar att mönsterigenkänning utgör 

en central del inom programmering. Hon säger att ”för mig så handlar programmering om att 

se…skapa och se mönster. Så i matematiken så jobbar vi mycket med mönster. Hitta mönster, 

bygga mönster”. Detta kräver förmåga att härleda ett mönster, det vill säga förståelse för det 

matematiska beviset vilket styrker mönstrets existens. Denna förståelse är i sin tur en 

förutsättning för att föra och följa matematiska resonemang. Stina uttrycker också att 

programmering innefattar mönster och därav stöder resonemangsförmågan.  

Vidare indikerar Stina att programmering som en analytisk process skapar ett samband mellan 

resonemangs- och räkneförmågan. Hon motiverar:  

Just att resonera varför det ska va si eller så. Varför, hur tänker du. Eh…så att…när vi jobbar 

med programmering så sitter de ju inte bara…enskilt själv utan de är ju ofta att dom jobbar i par 

och i…grupper och så att. Och där är ju mycket att man resonerar och…kommunicerar…det 

är…   

Återigen uttrycker hon vikten av förståelse av matematiska bevis för att föra och följa 

matematiska resonemang. Vidare lyfter hon rimlighetsbedömning av svar vilket är en del i 

räkneförmågan. Genom att resonera kring varför en lösnings är lämpligare än någon annan, 

samt vilket utfall en lösning ger synliggörs elevernas rimlighetsbedömning. Stina uttrycker 
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även att programmering på lågstadiet innebär förflyttning av föremål så som till exempel gubbar 

eller robotar. Denna förflyttning menar hon innefattar räkning i stor grad, det vill säga beräkning 

av antalet steg som krävs för att föremålet ska förflyttas från start till mål. Därav utvecklas 

aspekterna överslagsräkning och rimlighetsbedömning vilka är en del av räkneförmågan. Ellan 

och även Emma definierar programmering som en analytisk process baserat på dess effektiva 

och precisa karaktär. De menar att programmering innebär att lösa uppdrag eller problem med 

algoritmer, det vill säga i en specifik ordning. Därav indikerar de att räkneförmågan stöds och 

utvecklas av programmering. Sammanfattningsvis framhåller den första definitionen stegvisa 

instruktioner som en central del, vilket förutsätter reflektion över processen i matematisk 

problemlösning. Den andra definitionen belyser kommunikationens centrala roll, medan den 

tredje och sista definitionen betonar vikten av mönsterigenkänning. 

6.1.3 Undervisningserfarenhet 

Analysen av det empiriska materialet visar på tre kategorier gällande respondenternas 

erfarenheter av att använda sig av programmering i matematikundervisningen. Dock poängterar 

David att han inte har använt programmering direkt riktat mot matematikundervisningen ännu, 

därav har hans svar uteslutits. 

Digitala verktyg 

Såväl Stina som Åsa har erfarenhet av att använda Scratch Junior på Ipaden i undervisningen. 

Vidare menar Åsa att grunden i programmering innebär stegvisa instruktioner, vilket hon har 

arbetat med i matematikundervisningen. Åsa beskriver sin undervisningserfarenhet på följande 

sätt: 

Det här med att ge instruktioner…stegvis. Att ja men ett steg fram, ett steg till vänster…nej, 

men lite sådär…så. Men sen…sen blev det ju då dom blockprogrammeringarna och det har vi 

ju gjort i jättejättemycket. Flera olika vari…alltså såna här gratisprogram som finns. Och…så 

finns det ju även det här…eh…vi brukar vara inne på code.org, dom byter ju lite olika emellanåt. 

Också har vi Scratch Junior. Det är väl dom som vi använder mest. 

Stina använder också hemsidan code.org i sin undervisning. Vidare använder båda robotar av 

olika slag så som Dash och Dot. Åsa poängterar att ”vi har haft en rektor som har varit väldigt 

mycket för det här med programmering. Så vi har ju väldigt mycket…jamen robotar och diverse 

som vi programmerar”. Ellan har också använt sig av en robot, närmare bestämt en så kallade 

Blue-Bot vilket har fungerat som ett verktyg för att träna multiplikationstabellen med eleverna. 

De drog ett kort vilket visade till exempel fem multiplicerat med fem. Utifrån ett rutmönster 

innehållande svaren på femmans multiplikationstabell ska eleverna sedan programmera Blue-

Boten till det korrekta svaret.  

Analog programmering 

Både Stina och Ellan har använt sig av analog programmering i undervisningen. Stina menar 

att denna form är nödvändig för att stödja elevernas förståelse gällande vad programmering 

innebär. Hon motiverar: 

Jag tänker för att barnen ska förstå det här, så brukar vi ju göra…sätta du vet…jamen…A4-

papper som gå tre steg…som alltså…dom måste ju få praktiskt. Man kan ju inte bara sätta dom 

och flytta grejor. Utan att…att vi gör det i klassrummet. Att…att var hamnar vi…om vi går tre 
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steg fram också just det här att dom ska…man ska svänga alltså vad som händer. Det är ju 

jättesvårt…för många om man inte…gör det kroppsligen. Och gör det…det…med i lekar och 

så. 

Hon lyfter specifikt rotationsmomentet som något som förutsätter en förförståelse via kroppslig 

inlärning genom lek. Sammanfattningsvis uttrycker hon att fysisk programmering utvecklar 

elevernas förståelse av vad varje enskild instruktion innebär. Ellan beskriver hur hon också 

använder en kroppslig inlärningsform. Eleverna agerar robotar och programmeras för att sedan 

genomföra programmeringen när någon trycker de på huvudet. I syfte att förtydliga vem som 

intar robotrollen använder denne en väst. 

Mönster 

Emma använder sig av mönster samt ASCII-tabellen i sin matematikundervisning. Hon 

organiserar arbetet med mönster på varierade sätt. Till exempel får eleverna skapa ett mönster 

för att sedan skicka vidare detta till en kompis som ska fortsätta på det. Medan de ibland ska 

utgå från ett färdigt mönster, det vill säga slutföra det påbörjade mönstret. ASCII-tabellen 

vilken Emma har använt som ett verktyg i undervisning rörande problemlösning beskriver hon 

på följande sätt: 

ASCII och det är när man gör om ettor…eller bokstäver till ettor och nollor och jobbar med det 

binära talsystemet. Och då har ju barnen fått lära sig det binära talsystemet helt enkelt. Att vi 

kan skriva siffror med bara ettor och nollor. Så vi har gjort en del problemlösning med att jag 

har skrivit upp ett tal då…binära tal och adderat ihop. Alltså så här…också har dom fått klura 

ut vilka tal är det och…vad blir det. 

ASCII-tabellen är ett så kallat binärt talsystem vilket Emma introducerade i svenskämnet för 

eleverna, för att sedan anpassa det till matematikämnet. Översättningen mellan det binära 

talsystemet och de naturliga talen inom matematiken kräver mönsterigenkänning. 

Respondenterna beskriver varierade erfarenheter av att använda programmering i 

matematikundervisningen. Huvudsakligen har de erfarenhet av digitala verktyg, analog 

programmering och mönster.   

6.2 Lärare och uppfattningar 

Detta avsnitt redogör för lågstadielärares uppfattningar gällande varför programmering har 

införts i läroplanen, samt rådande diskurs gällande programmering i förhållande till 

matematikundervisningen inom såväl respondenternas arbetslag och skolenheter.  

6.2.1 Orsak till implementering av programmering   

Samtliga lärare relaterar implementering av programmering i läroplanen till någon form av 

samhällsutveckling, antingen rådande eller kommande. 

Förståelse för det digitaliserade samhället 

Såväl Ellan, Emma, Stina och Åsa poängterar att programmering finns överallt i dagens 

samhälle, det vill säga att allt runtomkring oss är programmerat. Stina menar att ”allting är ju 

en liten dator i nu förtiden. Det har ju gått så fort satt…att jag tycker att det är väl…bra att det 

har kommit in. Att…att…det är väl så klart att våra barn behöver…tidigt…få lära sig”. Vidare 

lyfter hon att eleverna behöver lära sig grunden i programmering, samt utveckla insikt i att 

flertalet av föremålen i dagens samhälle är programmerade. Ellan lyfter också 
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förståelseaspekten genom att belysa införandet av programmering i läroplanen som en 

demokratifråga. Hon motiverar:  

Därför att allting nästan runtomkring oss är ju programmerade. Och för...det handlar…är 

egentligen en demokratifråga. Det handlar ju om att alla ska ha förståelse för vad det är som gör 

att jag får den information jag får. Men just det där att man är medveten om att allt det man 

gör…njä, inte allt. Men mycket av det man gör påverkar sen den information man får. 

Den information Ellan syftar på är såväl digital som analog. Till exempel menar hon att en 

persons sökträffar på nätet är programmerade efter tidigare sökningar, samt besökta hemsidor. 

Vidare lyfter hon det faktum att en persons digitala aktiviteter påverkar vilken post som landar 

i brevlådan. Åsa poängterar digitaliseringens inverkan och menar att ”vårat samhälle är ju 

väldigt…vad ska man kalla det…digitaliserat. Det spelar ju liksom ingen roll i princip vad det 

är…så är det ju en programmering bakom”. Vidare uttrycker hon liksom Stina och Ellan vikten 

av att utveckla elevernas förståelse gällande vad programmering innebär, oavsett deras 

kommande yrkesval. Likaså menar Emma att samtliga befintliga yrkeskategorier kräver någon 

form av programmering, vilket förutsätter att skolan följer med i denna samhällsutveckling.  

Framtidens samhällsutveckling 

Liksom Emma relaterar David implementeringen av programmering i läroplanen till 

arbetsmarknaden behov. Dock motiverar han på följande sätt, ”men det stora hela, det viktiga 

är digitaliseringen. Att alla får…lika verktyg för att gå ut på en arbetsmarknad framöver som 

kommer vara totalt annorlunda än arbetsmarknaden vi har nu”. Han förflyttar fokuset till 

framtidens arbetsmarknad och poängterar att digitaliseringen är det väsentliga. Detta eftersom 

skolans stärkta digitala kompetens syftar till att skapa en likvärdig utbildning, det vill säga 

utrusta eleverna med lika verktyg inför kommande arbetsmarknad. Ellan uttrycker också 

framtidens samhällsutveckling som en bidragande orsak till införandet av programmering i 

läroplanen, dock ej inom något specifikt område.  

6.2.2 Diskurs 

Generellt sätt påvisar denna studie ej någon väletablerad diskurs gällande införandet av 

programmering i läroplanen, inom såväl arbetslaget eller på skolenheten. Å andra sidan 

uttrycker tre av fem respondenter att en viss diskussion har påbörjats. Emma formulerar på ett 

tydligt sätt i vilken grad ämnet har behandlats i hennes arbetslag, nämligen på ett generellt plan. 

I dagsläget har de baserat på tillgängligt material diskuterat nuvarande arbetssätt och 

utvecklingsmöjligheter, det vill säga vad de redan gör och vad de måste göra mer av. Ellan har 

på grund av sin förstelärartjänst påtalat innebörden av införandet av programmering i 

läroplanen, dock framkommer det inte om hon gjort detta för arbetslaget eller hela skolenheten. 

Vidare lyfter hon vilka konkreta insatser som hon genomfört på sin skolenhet och närliggande 

skolenheter. Dock besvarar denna studies datainsamlingsmetod endast människors erfarenheter 

och uppfattningar av ett fenomen, ej deras handlingar. Därav sker ingen utvecklig av dessa 

konkreta insatser. Slutligen beskriver även Åsa en viss diskurs inom arbetslaget: 

Vi har inte diskuterat det annat så än att vi har ju fört in…programmering att vi har tyckt att det 

har varit viktigt. Men sen har det inte diskuterats så mycket liksom…om annat…än att det kan 

vara en hjälp i vissa avseenden i matematik.    
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Till skillnad från diskursen i Emmas arbetslag framstår den senare som något mer omedveten 

och ytlig. Dock framhåller Åsa att orsaken till detta kan vara den redan existerande 

användningen av digitala verktyg inom såväl arbetslaget som skolenheten. Vidare menar hon 

att det till stor del har legat på respektive lärares axlar att tillgodogöra sig kompetensutveckling 

inom området. Detta tillsammans med avsaknad av en tydlig ledare anser Åsa hämnar 

diskursen, vilket hon upplever som en besvikelse. David och Stina framhåller en avsaknad av 

diskurs inom arbetslaget, vilket han menar beror på att programmering är så pass nytt i 

lågstadiet. I likhet med Åsa lyfter Stina etablerade arbetssätt som en orsak till bristande diskurs, 

närmare bestämt det faktum att hennes skolenhet redan har arbetat med programmering i ett 

antal år. Vidare uttrycker såväl Stina som Åsa att respektive skolenhet har en homogen diskurs 

gällande införandet av programmering i läroplanen. Emma instämmer i detta och menar att hon 

tillsammans med en kollega har bearbetat de nya skrivelserna i läroplanen i syfte att förtydliga 

deras innebörd. Det vill säga konkretiserat vad som ska göras, samt hur det nya ska appliceras 

i undervisningen. Därav anser hon att skolenheten har en homogen diskurs. David framhåller å 

andra sidan en heterogen diskurs inom skolenheten på grund av varierat intresse bland lärarna 

på låg- respektive mellanstadiet. Han menar att lärarna på mellanstadiet framstår som mer 

intresserade av programmering än de på lågstadiet och lyfter den något högre medelåldern på 

lågstadiet som en bidragande orsak till detta. Vidare uttrycker han en rädsla för programmering 

hos vissa kollegor, vilket kan hämma diskursen. Även Ellan upplever en osäkerhet hos ett antal 

kollegor baserat på att de anser att programmering är svårt. 

6.3 Resultatsammanfattning 

I detta avsnitt sammanfattas studiens resultat gällande fem lågstadielärares (åk. 1–3) 

uppfattningar och erfarenheter av programmering i förhållande till matematikundervisningen. 

Först och främst beskrivs matematikens karaktär utifrån ett brett och mångsidigt synsätt av 

respondenterna eftersom majoriteten ger uttryck för fler än ett perspektiv. Resultatet innefattar 

kombinationer av följande perspektiv: formalism-, schema-, process- och tillämpnings relaterat.  

Programmering definieras som ett processarbete utifrån ett problemlösnings, kommunikativt- 

eller analytiskt perspektiv av studiens respondenter, vilket besvarar den första frågeställningen. 

Programmering som en problemlösningsprocess framhåller stegvisa instruktioner som en 

central del, vilket förutsätter reflektion över processen i matematisk problemlösning. 

Programmering som en kommunikativ process belyser kommunikationens centrala roll, medan 

programmering som en analytisk process betonar vikten av mönsterigenkänning. Som svar på 

den andra frågeställningen anser respondenterna att programmering stödjer följande 

matematiska förmågor: problemlösnings-, kommunikations-, resonemangs- och 

räkneförmågan. Det framkommer även att programmering anses utveckla begrepp och 

tillvägagångssätt inom datalogiskt tänkande. Exempel på begrepp är logiskt tänkande och 

algoritmer, där tillvägagångssätten är utforskande, skapande och ihärdiga. Respondenterna har 

erfarenhet av att använda analog programmering, samt programmering via digitala verktyg och 

mönster.  

Införandet av programmering i läroplanen motiveras utifrån rådande och kommande 

samhällsutveckling. Det digitaliserade samhället kräver att skolan utvecklar elevernas digitala 

kompetens vilken de behöver för att leva och verka i samhället. Detta besvarar den tredje 
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frågeställningen. Avslutningsvis påvisar studien inte någon väletablerad diskurs gällande 

införandet av programmering i läroplanen inom såväl arbetslaget som skolenheten.  
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7.Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras inledningsvis studiens resultat i förhållande till dess bakgrund. 

Avslutningsvis presenteras studiens implikationer i min kommande yrkesroll och förslag till 

fortsatt forskning. 

7.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie är att belysa lågstadielärares tolkningar av skrivelserna gällande 

programmering i läroplanen för matematik. Studien fokuserar främst på lärares definition av 

programmering, samt dess funktion i matematikundervisningen. Studiens resultat indikerar 

varierad undervisningserfarenhet, vilket påverkar respondenternas definition av begreppet 

programmering i förhållande till matematikundervisningen. Studien är relevant på grund av 

regeringsbeslutet gällande stärkt digital kompetens i skolans styrdokument, vilken poängterar 

programmeringens roll i utvecklingen av elevernas digitala kompetens (Regeringskansliet, 

2017).  

Grunden i denna studies resultat består av respondenternas perspektiv på matematikämnet, det 

vill säga vad matematiken karaktäriseras av. Huvudsakligen presenterar studien ett statiskt samt 

ett dynamiskt synsätt, vilka härstammar från Tossavainen et al. (2017). Det statiska synsättet 

innefattar ett formalism-relaterat perspektiv, samt ett schema-relaterat perspektiv och det 

dynamiska synsättet inkluderar ett process-relaterat perspektiv samt ett tillämpnings-relaterat 

perspektiv. Ett statiskt synsätt innebär att matematiken är en exakt struktur som kan upptäckas 

och förstås av människan, medan det dynamiska synsättet utgår ifrån att matematiken är skapad 

av människan. Fyra utav fem respondenter i denna studie ger uttryck för två perspektiv, medan 

den femte tydligt endast framhåller ett process-relaterat perspektiv. Detta strider mot 

Tossavainens et al. resultat vilket påvisar att alla fyra perspektiv representeras lika starkt hos 

studiens deltagare. Dessa motstridiga resultat kan bero på studiernas varierade 

tillvägagångssätt, samt omfång. Denna studie är baserad på intervjuer vilket är en kvalitativ 

datainsamlingsmetod, medan Tossavainen et al. samlade in data via den kvantitativa 

datainsamlingsmetoden enkäter. Vidare leder omfånget i studien av Tossavainen et al. till ökad 

generaliserbarhet. Såväl resultatet i denna studie som Tossavainens et al. studie framhåller en 

svag korrelation mellan det formalism- och process-relaterade perspektivet. Ellans beskrivning 

av sambandet mellan kommunikations- och resonemangsförmågan illustrerar ett process-

relaterat perspektiv, medan hennes resonemang kring räkneförmågan indikerar ett formalism-

relaterat perspektiv. Även David beskriver kommunikationsförmågan utifrån ett process-

relaterat perspektiv, samt räkneförmågan utifrån ett formalism-relaterat perspektiv. Vidare 

utgår hans beskrivning av begreppsförmågan från det senare perspektivet. Tossavainen et al. 

påvisar även en svag korrelation mellan det formalism- och schema-relaterade perspektivet, 

vilket även en av mina respondenter illustrerar genom att resonera kring 

problemlösningsförmågan utifrån ett formalism-relaterat perspektiv och räkneförmågan utifrån 

det senare perspektivet. Analysen av en annan respondents utsagor i denna studie bekräftar 

svagheten i ovannämnda korrelationer eftersom hon uttrycker såväl ett tillämpnings- som 

schema-relaterat perspektiv. Tossavainen et al. visar på varierade perspektiv i sin artikel, vilket 

sammanfaller med denna studies resultat. Detta skapar ett brett och mångsidigt synsätt på 

matematiken hos respondenterna vilket är av positiv art. 
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Under analysprocessen framkommer ett tydligt samband mellan respondenternas definition av 

begreppet programmering samt vilka matematiska förmågor de anser stöds och utvecklas av 

programmering. Därav presenteras dessa uppfattningar under samma resultatavsnitt, nämligen 

6.1.2 Definition av begreppet programmering. Studien presenterar följande definitioner: en 

problemlösningsprocess, en kommunikativ process och en analytisk process. Den första 

definitionen framhåller stegvisa instruktioner som en central del, den andra definitionen belyser 

kommunikationens centrala roll, medan den tredje och sista definitionen betonar vikten av 

mönsterigenkänning. Hägglund (2013) framhåller sambandet mellan de matematiska 

förmågorna och menar att ”förmågorna bildar ett nätverk med inbördes samband och kan vara 

svåra att separera” (s. 22), vilket tydligt framkommer i en av respondenternas utsagor. 

Respondenten definierar programmering som en problemlösningsprocess och betonar att 

problemlösningsförmågan utvecklas och stöds. I likhet med Barake, El-Rouadi & Musharrafieh 

(2015) poängterar respondenten att problemlösningsförmågan innebär att reflektera över 

processen i matematisk problemlösning, samt att problemlösningsförmågan ska utgöra såväl ett 

verktyg som ett mål inom matematiken. Å andra sidan relaterar respondenten programmering 

och problemlösningsförmågan till ett kreativt, upptäckande och ihärdigt arbetssätt. Dessa 

aspekter menar Høines (2002) innefattas av kommunikationsförmågan. Ytterligare en 

respondents beskrivning av hur problemlösningsförmågan stöds och utvecklas av 

programmering faller under samma dilemma. Även två andra respondenter definierar 

programmering som en problemlösningsprocess, vilken utvecklar och stöder 

problemlösningsförmågan. Till skillnad från tidigare nämnda respondenter har deras 

beskrivningar av hur problemlösningsförmågan stöds och utvecklas en tydligare förankring i 

tidigare presenterad forskning (Barake, El-Rouadi & Musharrafieh, 2015). Den första 

framhåller förståelsens centrala roll vilket kräver reflektion över processen i matematisk 

problemlösning. Den andra betonar snarare programmeringens och problemlösningsförmågans 

funktionalitet genom att lyfta applikationen och anpassningen av korrekta strategier.  

Likaså har de två sista definitioner av programmering, en kommunikativ- och analytisk process, 

en tydlig förankring i tidigare presenterad forskning. Respondenterna vilka definierar 

programmering som en kommunikativ process framhåller ett upptäckande arbetssätt och menar 

att detta leder till att nya tankeformer prövas vilket sammanfaller med Høines (2002) 

beskrivning av kommunikationsförmågans innebörd. Den tredje och sista definitionen av 

programmering, en analytisk process, vilken framkommer i studien relaterar till räkne- och 

resonemangsförmågan. Respondenterna menar att programmering innebär mönsterigen-

känning, samt besitter en effektiv och precis karaktär. Helenius (2006) menar att 

resonemangsförmågan innebär förståelse för matematiska bevis, vilket potentiellt kan 

underlättar mönsterigenkänning och följaktligen programmering. Denna definitionen visar även 

ett samband mellan programmering och räkneförmågan eftersom såväl Ellan som Emma 

påpekar vikten av att vara effektiv och precis. Dessa komponenter anser Ryve (2006) utgör en 

del av räkneförmågan.   

Respondenternas definitioner av programmering påvisar skillnader, men också likheter i form 

av en process. Såväl problemlösning, kommunikation och mönsterigenkänning relaterar till en 

process, samt illustreras av Mannila (2017) som ser på programmering som ett processarbete. 

Hon menar att programmering innebär problemlösning, det vill säga att lösa ett problem eller 
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ett uppdrag, vilket även en av studiens respondenter framhåller i sin definition av 

programmering. Vidare lyfter Mannila förmåga att modellera och designa en lösning som en 

aspekt i detta processarbete. Som Høines (2002) tidigare nämnt tvingar 

kommunikationsförmågan eleverna att upptäcka, fundera, iaktta och pröva nya tankeformer. 

Detta bör underlätta modelleringen och designen av lösningen, vilket denna studies 

respondenter indikerar. Studiens tredje definition framhåller mönsterigenkänning som en 

central del i programmering, vilket kräver förståelse för matematiska bevis. Mannila (2017) 

framhåller att programmering som ett processarbete innefattar logiskt och analytiskt tänkande, 

vilket denna studie relaterar till mönsterigenkänning. Samtliga respondenters definitioner av 

programmering lyfter någon eller några koncept och tillvägagångssätt inom datalogiskt 

tänkande, vilka Mannila presenterar. Hon beskriver datalogiskt tänkande i förhållande till 

programmering utifrån en modell framtagen av Barefoot Computing. Logiskt tänkande, 

algoritmer, nedbrytning av problem i mindre delar, mönsterigenkänning, abstraktion och 

utvärdering utgör koncepten. Vidare innebär datalogiskt tänkande ett utforskande, skapande, 

felsökande, ihärdigt och samarbetande tillvägagångssätt. Sammanfattningsvis stöder modellen 

framtagen av Barefoot Computing studiens resultat eftersom studiens respondenter 

genomgående nämner koncept och tillvägagångssätt inkluderade i modellen.    

Denna studie presenterar fem lågstadielärares erfarenheter av att använda programmering i 

matematikundervisningen.  Två av fem har erfarenheter av att använda visuella 

programmeringsspråk i form av Scratch och andra programmeringsmiljöer baserade på 

blockprogrammering. Saito, Washizaki & Fukazawa (2017) framhåller att visuella 

programmeringsspråk är fördelaktiga när programmering ska introduceras för nybörjare 

eftersom dessa skapar en positiv attityd till programmering, vilket en av studiens respondenter 

framhåller i sina utsagor. Även robotar anses öka intresset för programmering eftersom dessa 

skapar en hands-on, greppbar och spännande lärandeprocess (Xu, Blank & Kumar, 2008). Detta 

stöder denna studies resultat eftersom flertalet av respondenterna har erfarenhet av att använda 

robotar så som Blue-Bots, samt Dash och Dot i sin matematikundervisning. Ytterligare 

forskning poängterar sambandet mellan datalogiskt tänkande och robotar som ett komplement 

i det matematiska lärandet (Bers et al., 2014). När eleverna planerar robotens handlingar med 

hjälp av fysiska eller digitala instruktioner måste de undersöka varandras lösningar och 

samarbeta. Bers et al. menar att detta tillvägagångssätt gynnar elevernas datalogiska tänkande, 

det vill säga utgör deras första steg i att utveckla ett datalogiskt tänkande.  

Avsnitt 6.2.1 i studiens andra resultatdel baseras på intervjufrågor vilka till viss del 

formulerades på ett ledande sätt, därav presenteras detta resultat endast kortfattat. 

Intervjufrågornas formulering inkluderar svarsalternativ och blir därför ledande. Samtliga 

respondenters uppfattningar relaterar till någon form av samhällsutveckling, vilket också lyfts 

fram som en bidragande orsak av litteratur, styrdokument och Digitaliseringskommissionen 

(Mannila, 2017; Skolverket, 2017b; SOU 2015:28). Programmering utgör en del av den digitala 

kompetens som eleverna förväntas förvärva i skolan, vilket David framhåller i sina utsagor. 

Mannila menar också att programmering inkluderas i utvecklingen av elevernas digitala 

kompetens. Studiens respondenter poängterar vikten av att eleverna utvecklar förståelse för det 

digitala samhället, samt förbereds för framtidens samhällsutveckling. Därav tyder deras utsagor 

på en medvetenhet om de fyra livsområdena: privatliv, samhällsliv, utbildning och arbetsliv 
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(SOU 2015:28). Ellan menar att skolan måste utveckla elevernas förståelse gällande hur deras 

digitala aktivitet påverkar deras informationsflöde, vilket kan relateras till det förstnämnda 

livsområdet eftersom detta involverar människans levnadsmönster i form av kommunikation. 

Vidare betonar samhällslivet i likhet med majoriteten av studiens respondenter att de digitala 

verktyg och tjänster som tillhandahålls utgör en fundamental del i dagens samhällsliv. Till 

exempel anser tre av fem respondenter att allting i dagens samhälle är programmerat. 

Resterande två respondenter relaterar införandet av programmering i läroplanen till rådande och 

kommande arbetsmarknad. De anser att såväl dagens som framtidens arbetsmarknad förutsätter 

digital kompetens och därav måste skolan följa med i utvecklingen. Det vill säga förbereda 

eleverna att verka och leva i samhället (Skolverket, 2017b). 

Studien påvisar inte någon väletablerad diskurs inom såväl respondenternas arbetslag eller 

skolenheter gällande införandet av programmering i läroplanen. Respondenterna framhåller 

olika orsaker till detta. Några lyfter nuvarande arbetssätt och andra en rädsla samt osäkerhet 

inför införandet av programmering i skolans värld. Diskursen analyserades utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv vilket inkluderar artefakter i form av materiella verktyg och språkliga 

tecken (Jakobsson, 2012). Surfplattor och datorer är exempel på materiella verktyg, medan 

bland annat språk inkluderas i språkliga tecken. Respondenter vilka anser att bristande diskurs 

orsakas av rådande arbetssätt framhåller att de redan använder digitala verktyg, det vill säga 

materiella verktyg. Som tidigare nämns intresserar denna studie sig främst för språkliga tecken 

i form av språk. Två av fem respondenter använder sig av denna artefakt för att driva på 

diskursen. Likaså menar några respondenter att de saknar en ledare, samt själva ej besitter 

tillräcklig kunskap inom området och därav inte kan vara drivande i diskursen. Vidare nämns 

bristande intresse från arbetslaget som en möjlig orsak till den icke existerande diskursen. 

Sammantaget saknas artefakten språk vilken utgör en central del i den sociokulturella 

teoribildningen samt i studiens definition av begreppet diskurs.               

Trots den varierade graden av diskurs inom såväl respondenternas arbetslag och skolenheter, 

samt deras skiftande erfarenheter av att använda programmering i undervisningen råder 

samstämmighet gällande en faktor. Samtliga lyfter vikten av att våga pröva införa 

programmering i undervisningen. De framhåller att eleverna redan besitter viss kompetens 

inom området, att programmering på lågstadiet inte kräver mycket material och resurser, samt 

att de också lär sig tillsammans med eleverna. Stina sammanfattar vilken inställning som krävs 

hos samtliga lärare för att programmering ska omsättas i praktiken, nämligen att eleverna lär 

varandra och lärarna.    

7.2 Avslutande reflektioner 

Det finns tre saker som jag framförallt tar lärdom av från denna studie avseende min kommande 

profession. Dessa kan även vara applicerbara inom lärarprofessionen som helhet. Den första är 

lärarnas inställning till införandet av programmering i läroplanen och undervisningen. Som 

tidigare nämns betonar studiens respondenter vikten av ett positivt förhållningssätt, vilket 

samtliga lärare också måste utveckla för att använda programmering i undervisningen. Det vill 

säga de måste se användandet av programmering i undervisningen som ett processarbete vilket 

gynnar såväl deras eget som elevernas kontinuerliga lärande. Därav måste lärare acceptera att 

implementeringen av programmering i undervisningen inte kommer leda till goda resultat till 



35 
 

en början, det vill säga det är okej att misslyckas. Den andra lärdomen lärarprofessionen kan ta 

vara på utifrån studien är vikten av att reflektera över varför det är meningsfullt att införa 

programmering i matematikundervisningen. Lärarprofessionen i stort måste vara medveten om 

vilka matematiska förmågor som utvecklas och stöds av programmering, samt reflektera kring 

hur eleverna kan applicera sin faktakunskap, förståelse, färdighet och förtrogenhetskunskap i 

sitt kommande vuxenliv. Det vill säga lärare måste kunna relatera syftet med att använda 

programmering i undervisningen till såväl elevernas nuvarande vardagsliv och deras 

kommande vardagsliv, för att öka deras motivation och lärande. Avslutningsvis har studien 

givit lärarprofessionen flertalet definitioner av programmering i matematikundervisningen 

vilka kan utgöra en inspiration i den dagliga verksamheten. Jag har inte blivit någon expert på 

programmering, däremot har studien gett insikt i hur programmering kan definieras. I min 

kommande yrkesroll kommer jag använda mig av studiens samtliga definitioner i syfte att skapa 

en varierad undervisning.   

7.3 Förslag till fortsatt forskning 

Studien utgår från ett lärarperspektiv, en fenomengrafisk forskningsansats, samt ett begränsat 

geografiskt område. Vidare utgår studiens frågeställningar från ett generellt plan gällande 

programmeringsspråk och programmering i matematikundervisningen. Därav finns flertalet 

uppslag till fortsatt forskning. För det första vore det intressant att upprepa denna studie och då 

komplettera med ett elevperspektiv, för att därigenom bidra med ökade insikter kring varför det 

är meningsfullt att implementera programmering i matematikundervisningen. Observationer 

kan utgöra ytterligare ett komplement och besvarar forskningsfrågor rörande vad lärare faktiskt 

gör i sin undervisning med programmering, till skillnad från min studie vilken endast besvarar 

lärares uppfattningar av hur de använder sig av programmering i undervisningen. För det andra 

vore det intressant att utöka studiens geografiska område och därav skapa ett nationellt 

perspektiv på studiens syfte, samt forskningsfrågor. Dessa resultat skulle sedan kunna tjäna som 

utgångspunkt i en internationell jämförelse med till exempel England och Finland, vilket på sikt 

bör gynna Sveriges skol- och samhällsutveckling. 

Utöver en utveckling av denna studies design och omfång kan även ytterligare forskningsfrågor 

genereras. Visuella programmeringsspråk baserade på blockprogrammering så som till exempel 

Scratch kan jämföras utifrån följande aspekter: lärande inom matematik och korrelation mellan 

elevers motivation och lärande. Vidare kan fördelar respektive nackdelar med analog 

programmering diskuteras. I överlag eftersöker jag forskning vilket bidrar med fördjupade 

kunskaper och förståelse kring vilka verktyg lärare kan använda sig av i införandet av 

programmering i matematikundervisningen. 
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Bilagor 

Inbjudan till intervju (bilaga 1) 

Programmering i matematikundervisningen 

1. Inledning 

Teknologin tar allt större plats i samhället och enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshem (Skolverket, 2017b) ska skolan förbereda eleverna att verka och leva i samhället. 

Därav har programmering implementerats i läroplanen med syfte att öka elevernas förståelse 

av digitala objekts uppbyggnad och funktion (Helenius, Misfeldt, Rolandsson & Ryan, 2017). 

Skolverket erbjuder en webbaserad kompetens- och fortbildning inom programmering där de 

hävdar att alla bör besitta en läs- och skrivnivå inom området, oavsett kommande yrkesroll 

(Skolverket, 2018b). Min utbildning har ej erbjudit någon renodlad kurs i programmering eller 

integrerat detta i ämneskurserna. Därav anser jag att det är ett intressant och lärorikt 

forskningsområde.    

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att belysa lågstadielärares (årkurs 1 till 3) tolkningar av skrivelserna 

i läroplanen för matematik gällande programmering. Studien fokuserar främst på lärares 

definition av programmering, samt dess funktion i matematikundervisningen. 

Utifrån detta syfte formuleras följande frågor: 

• Vad är programmering inom matematik för lågstadielärare i årskurs 1–3? 

• Hur tolkar lågstadielärare i årskurs 1–3 sambandet mellan matematisk verksamhet i 

skolan och införandet av programmering i läroplanen i matematik? 

• Vilka förmågor inom matematik anser lågstadielärare i årskurs 1–3 stöds och utvecklas 

av införandet av programmering och på vilket sätt? 

Intervjuerna kommer att spelas in (endast ljud) och transkriberas, det vill säga skrivas ned i text. 

Om du önskar så får du självklart se den transkriberade intervjun efteråt. 
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Intervjufaser (Bilaga 2) 
orienteringsfasen 

• Syftet med min studie är att belysa lågstadielärares tolkningar av skrivelserna i 

läroplanen för matematik gällande programmering. Studien fokuserar främst på lärares 

definition av programmering, samt dess funktion i matematikundervisningen. 

• Utbildningen erbjuder inte någon undervisning i hur programmering kan implementeras 

i matematikundervisningen, därför är har jag valt att skriva om detta i mitt 

examensarbete. 

• Intervjun kommer att spelas in. Jag kan fokusera på vårat samtal, samt det underlättar 

bearbetningen och analysen. Starta röstinspelningen för att se att det fungerar.  

• Jag kommer att skriva ut intervjun i text och röstinspelningarna raderas när mitt 

examensarbete är betygsatt. Jag skickar den transkriberade intervjun till dig så att du 

kan godkänna den.  

• Bearbetningen och analysen sker genom att jag först läser igenom de transkriberade 

intervjuerna, sen så kategoriserar jag svaren utifrån likheter och skillnader.  

• Jag kommer att utgå från en intervjuguide. Den fungerar som en checklista, så att jag 

inte glömmer något.    

• Jag kommer självklart avidentifiera dig i min rapport. Jag har dock lite info som jag 

skulle vilja ha med, fråga vad som är ok: 

Fingerat namn 

Ålder 

Kön 

Verksamma år som lärare 

• Du har rätt att avbryta din medverkan när som helst under studien, har även rätt att 

begära att vissa delar av transkriptionen tas bort. 

avslutningsfasen 

• Påminna om rätten att se transkriptionen. Vilken mejl ska jag skicka den till? 

• Dubbelkolla hur många personuppgifter som är ok att ha med i rapporten 

• Jag kommer att skicka en sammanfattning av forskningsresultatet och om du vill 

skickar jag även hela rapporten. 

• Har du några frågor eller funderingar? 

• Kolla så att respondenten har alla mina kontaktuppgifter  
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Intervjufrågor (bilaga 3) 

Uppvärmningsfrågor 

• Hur länge har du arbetat som lärare? 

• Varför valde du att bli lärare? 

Kategorisering av intervjufrågorna utifrån studiens frågeställningar 

Hur definierar lågstadielärare i årskurs 1–3 begreppet programmering? 

• Vilka erfarenheter har du av programmering? (att undervisa, kompetensutveckling, 

allmänna erfarenheter) 

• Vad innebär programmering i matematikämnet i lågstadiet för dig?  

• Återkoppla till lärarens erfarenheter av programmering i matematikundervisningen, be 

de beskriva sina erfarenheter på ett konkret sätt. Om de saknar erfarenhet, hur vill de 

införa programmering i matematikundervisningen hösten 2018. 

Hur tolkar lågstadielärare i årskurs 1–3 skrivelserna i kursplanen för matematik gällande 

programmering, vilka effekter leder det till i deras matematikundervisning?  

• Varför tror du programmering har fått en större plats i samhället och varför tror du att 

programmering finns i undervisningen för barn? 

• Hur diskuterar ni i arbetslaget/lärarna på skolan införandet av programmering i 

matematikundervisningen? 

Vilka förmågor inom matematik anser lågstadielärare i årskurs 1–3 stöds och utvecklas av 

införandet av programmering och på vilket sätt? 

• Vilka matematiska förmågor anser du stöds och utvecklas av införandet av 

programmering?  

• Hur ser du på de matematiska förmågorna? (begreppsförmågan, 

problemlösningsförmågan, kommunikationsförmågan, resonemangsförmågan och 

räkneförmågan) 

• Återkoppla till vilka matematiska förmågor som stöds och utvecklas av införandet av 

programmering. På vilket sätt stöds och utvecklas dessa förmågor? 

Avslutande fråga 

• Har du något du vill tillägga utöver dessa frågor som har med programmering att göra? 

 

 

 

 


