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Sammanfattning
Syftet med denna studie är att undersöka vilka attityder lågstadielärare har till programmering
i matematikämnet och hur de implementerar detta i verksamheten. Från och med sommaren
2018 har skolverket beslutat att göra revideringar i läroplanen, vilket innebär att programmering
kommer bli en del av denna. Det innebär att lärare måste förvärva nya kunskaper. Detta är
grundpelarna i denna studie och bygger på de matematiska förmågorna, sociokulturella
perspektiv, innehållsanalys och kvantitativa undersökningar, dessa nämnda är viktiga områden
som kan vara till stor hjälp för lärare som arbetet med programmering inom matematiken.
När de kvantitativa undersökningarna hade sammanställts indikerades det att 55% av
grundskolans lärare ännu inte har fått utbildning i programmeringen. En stor del hade inte fått
informationen från sin rektor utan de har självständigt utvecklat och förnyat inom ämnet. Trots
detta är ändå alla lärare fortfarande positiva mot den nya ändringen i läroplanen. Många lärare
önskar att de hade fått en längre utbildning för att förvärva den kunskap som de behöver för att
kunna arbeta med programmering i matematiken.
Baserat på denna studie kommer de matematiska förmågorna att kopplas till programmering
och detta för att lärare ska kunna arbeta med det i klassrummet.

Nyckelord: attityder, de matematiska förmågorna och programmering.
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Abstract
The purpose of this study is to investigate the attitudes of low-school teachers to programming
in the mathematical subject and how they implement this in classroom. Starting in the summer
of 2018, has skolverket decided to make revisions in the curriculum, which means that
programming will become part of this. This means that teachers must acquire new knowledge.
These are the foundation pillar of this study, based on the mathematical abilities, socio-cultural
perspectives, content analysis and quantitative surveys, these mentioned are important areas
that can be of great help to teachers within programming in mathematics.
When the quantitative surveys were compiled, it was indicated that 55% of elementary school
teachers have not yet received training in programming. A large part had not received the
information from its principal, but they had independently developed and renewed within the
subject. Nevertheless, all teachers are still positive about the new change in the curriculum.
Many teachers wish they had a longer education to acquire the knowledge they need to be able
to work with programming in mathematics.
Based on this study, the mathematical abilities will be linked to programming, and this will
enable teachers to work with it in the classroom.
Keywords: attitudes, mathematical abilities and programming.
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1. Inledning
Anledningen till att jag blev intresserad av detta område är för att programmering ska vara en
del i elevernas lärande från och med hösten 2018. Det krävs att lärare har en positiv attityd till
ämnet för att det ska kunna spegla av sig på eleverna (Shahid Farooq, 2008). Men det krävs
också att lärare har kompetenser för ämnet och därför kommer denna studie att belysa hur
programmering införlivar sig i matematikämnet. För 2017 kom det en revidering i läroplanen
för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet (skolverket, 2017a), där programmering ska
vara en del i matematik-och teknikämnet. Detta gör att många lärare måste fortbilda sig för att
förvärva de kompetenser de behöver för att arbeta med programmering i skolan och från hösten
2018 är det obligatoriskt att alla skolor ska arbeta med programmering som en del i
matematikämnet. Detta skapar prövning för lärare att både ta åt sig nya kunskaper och tillämpa
det i praktiken.
Genom denna studien kan lärare i lågstadiet förvärva en bredare bild av vad programmering är
och hur det införlivar sig i matematikämnet. Utifrån detta är det viktigt att lärare får en djupare
förståelse av vad programmering är för något och hur det kommer till uttryck i matematikämnet.
Där språket och det materiella är beroende av varandra och det innebär att både reflektioner och
kunskaper som fysisk handling är en förutsättning för det fortsatta lärandet (Säljö, 2014).
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2. Syfte
Syftet med denna studie är att se hur programmeringen införlivar sig i matematikämnet och hur
lågstadielärare kan ta hjälp av detta för att förtydliga syftet med programmering. Detta har
undersökts genom att ta reda på vad lärarna har för attityder till programmering i
matematikämnet.

2.1 Frågeställningar
Det frågeställningar som belyses i denna studie är:
-

Vilka attityder har lärare till implementeringen av programmering i matematikämnet?
Hur använder lärare programmering i matematikämnet?
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3. Teoretiska utgångspunkter
I följande kapitel presenteras en översikt av de matematiska förmågorna och den sociokulturella
teorin. Dessa teorier är en viktig del i elevernas lärande för det är genom samspelet eleverna
utvecklas i vårt gemensamma samhälle (Säljö, 2014). Där de matematiska förmågorna hjälper
eleverna att förstå vikten av ett problem, detta för att kunna se vilka lösningar som kommer
fungera (Mannila 2016). Där det språkliga innefattar att tänka och kommunicera genom
bokstäver eller begrepp och det materiella är olika artefakter som används i lärandet (Säljö,
2014). Programmering kommer implementeras i de fem matematiska förmågorna och detta för
att lärare ska få en djupare förståelse hur programmering kan användas i matematikämnet.

3.1 De matematiska förmågorna
De fem matematiska förmågorna handlar om de kunskaper lärarna ska förmedla till eleverna.
Dessa kunskaper är beroende av varandra och tillsammans skapas en gemensam förståelse för
helheten. Skolverket (2017a) belyser att eleverna ska utveckla dessa förmågor genom
matematikämnet och det grundar sig på Häggbloms (2013) fem matematiska förmågor:
1. ”Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och
metoder” (problemlösningsförmågan),
2. Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
(begreppsförmågan),
3. Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa
rutinuppgifter (räkneförmågan),
4. Föra och följa matematiska resonemang, och (resonemangsförmågan)
5. Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra
för frågeställningar, beräkningar och slutsatser” (kommunikationsförmågan)
(Skolverket, 2017a, s.57).

3.1.1 Problemlösningsförmågan
Den första förmågan handlar om problemlösning och det innebär att eleverna ska få kunskaper
gällande vad målet är och vilka metoder de behöver använda sig av (Häggblom, 2013). Genom
algoritmerna ges eleverna möjlighet att skapa, testa och förbättra algoritmen med hjälp av
problemlösningsförmågan (Skolverket, 2017b). Wyndhamn (1990) lyfter att problemlösning
innefattar en process och utifrån detta lär eleverna sig nya begrepp och färdigheter. Genom
programmering får eleverna kunskaper i problemlösning, de får även kunskaper i kodning och
mänskliga beteenden (European Schoolnet, 2015). Mannila (2016) lyfter att eleverna måste
förstå att ett problem är uppbyggt av flera olika delar samma gäller när eleverna ska förstå
programmering. Det krävs att eleverna delar upp problemet i en process som innefattar:
1.
2.
3.
4.
5.

”Analysera och förstå problemet
Dela upp det som behöver göras i mindre hanterbara delar
Skissera en lösning, skapa en modell
Fundera över alternativa lösningar, göra eventuella förbättringar
Implementera lösningen
7

6. Testa och felsöka lösningen
7. Åtgärda eventuella problem” (Mannila, 2016, s.64).
Dessa punkter ovan är en viktig del när lärare introducerar programmering för eleverna
(Mannila, 2016). Det krävs att eleverna har utvecklat ett beräkningstänk för att kunna jobba
med detta verktyg i klassrummet. Barefoot (2014) har utvecklat en modell för
beräkningstänkande
och
den
består
av
dessa
punkter:

Begreppen:
1. Logik
2. Algoritm
3. Uppdelning
4. Mönster
5. Abstraktion
6. Utvärdering

Tillvägagångsätt:
1. Knåpande
2. Skapande
3. Felsökning
4. Uthållighet
5. Samarbete

Figur 1. Källa: Barefootcas, 2014

Genom figur 1 kan lärare och elever bryta ner hur de kan fortgå i arbetet med programmering
(Mannila, 2016). Detta gör att elever utvecklar sin problemlösningsförmåga och detta belyser
även läroplanen (2017a). Mannila (2016) lyfter också vikten att förstå helheten av ett problem,
detta för att kunna se vilka lösningar som kommer fungera i en instruktion. Det är viktigt att se
elevernas bakomliggande tanke på en lösning och se tankemönstret (Ahlberg, 2001).
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3.1.2 Begreppsförmågan
Den andra förmågan handlar om begrepp och det innebär att använda sig av
representationsformer; verkligheten, språk, symboler, bildmodell och konkret material. Dessa
ska knyta an till hela undervisningen och detta för att eleverna ska förstå syftet med lektionen
(Häggblom, 2013). Wyndhamn (1990) lyfter också dessa förmågor utifrån sin rapport genom
denna
figur:
begreppsuppfattning
symboliserar

hänvisar till

begreppsuttryck

verklighet
representerar

Figur 2. Källa: Wyndhamn, 1990, s.59.

Begreppsuppfattning är det eleverna själva tolkar genom ett mönster och hur detta skapar
meningsfullhet. Verkligheten är det material som används och hur det kommer i uttryck.
Begreppsuttryck är det språk som används och det kan vara bildspråk, symboler eller liknande.
Wyndhamn (1990) lyfter att vi behöver alla dessa förmågor för att få en djupare förståelse och
utifrån detta får eleverna kunskaper att lösa problem. Vygotskij (2001) skildrar
begreppsbildningsprocessen i tre olika steg:
1. Elever bildar en sammansättning av olika bilder eller föremål som korresponderar med
orden.
2. Elevers perception och paradigm har en avgörande roll.
3. Elevernas perception skapar en förståelse av vad ordet är.
Genom dessa punkter är begrepp en egen process, genom funktionella, strukturella och
genetiska funktioner. Det innefattar att tänkande är ett förhållande som leder till relationer
genom intryck och objekt och detta skapar förståelse till komplexet. Komplexet innefattar
associativa och det är vilka sammankopplingar eleverna har till olika föremål, det kan vara färg,
form med mera (Vygotskij, 2001). Utifrån detta utvecklar eleverna ett förhållningssätt mellan
fakta, algoritmer och begrepp och detta leder till en djupare förståelse för matematikämnet
(Ryve, 2006). Det andra synsättet är kollektioner och det innefattar en samling av olika
igenkänningstecken. Där associationen hamnar i en begreppsuppfattning och blir
kategoriserade. Det tredje synsättet är kedjekomplex och det innefattar hur eleverna kopplar
ihop begrepp till en lång kedja av kännetecknande associationer. Utifrån detta kan eleverna lösa
matematiska problem på olika sätt (Ryve, 2006). Men det är inte eleverna som skapar det
komplexa språket utan det är vuxna som införlivar det i elevernas språkliga värld. Därför är
vuxna en viktig del i elevernas begreppsutveckling och språket är en viktig faktor (Vygotskij,
2001).
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3.1.3 Räkneförmågan
Den tredje förmågan handlar om räknetekniken och det innebär hur eleverna använder
uppställning och algoritmer på ett mångsidigt sätt (Häggblom, 2013). Detta lyfter också Ryve
(2006) att med hjälp av huvudräkning och papper kan eleverna utföra uträkningar och utifrån
detta se rimligheten i ett svar. När eleverna har fått en innebörd av symbolernas mening i
räkneförmågan, utvecklar de sin räknekompetens och detta innefattar dessa punkter:
-

”Ha insikt om att behöva utföra en räkneoperation.
Att veta vilken räkneoperation som behövs.
Att besluta om val av räknemetod: huvudräkning, uppställning, överslagsräkning eller
användning av hjälpmedel (miniräknare och dator).
Att kunna utföra operationen med ett minimum” (Häggblom, 2013, s.107).

Detta visar att matematik inkluderar mer än bara papper och penna och nämligen
räkneoperationen. Denna utgör en viktig grundpelare inom matematikämnet. Räkneoperationen
innefattar en rad olika matematiska förmågor, som kan beskrivas utifrån denna bild:

Figur 3. Källa: Häggblom, 2013, s.107

Genom att använda sig av figur 3 kan lärare jobba med räkneförmågan och bidrar till en mer
väsentlig undervisning för eleverna (Häggblom, 2013). Genom Scratch lär sig eleverna logiska
jämförelser och att förena kodblock som utför logiska och avancerade räkneoperationer. Där
subtraktion, multiplikation, addition och division kommer i uttryck (Ford, 2009).
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3.1.4 Resonemangsförmågan
Den fjärde förmågan handlar om resonemang och det innebär vilken metod eleverna använder
när de för logiska resonemang ur ett grupperspektiv och individuellt perspektiv. Men det krävs
att eleverna får vistas i en miljö där de får utforska och lära sig och detta är viktiga byggstenar
för att utveckla deras resonemangsförmåga. Genom att låta eleverna dela med sig av deras
bakomliggande tankeformer blir det en del i deras lärande (Häggblom, 2013). Ryen (2006)
belyser att eleverna måste förstå rimligheten, det vill säga varför en uträkning är logiskt giltig
medans en annan inte är det. Det krävs att eleverna har ett rikt och utvecklat ordförråd inom
matematikämnet. Genom detta kan eleverna argumentera för sina egna ståndpunkter samt
varför dessa är rimliga, vilket i sin tur bygger upp elevernas självreflektion. När eleverna
använder ett resonemang utvecklas deras minne och de bygger upp samband och relationer.
Detta ökar elevernas förståelse för feluppfattningar (Häggblom, 2013). Blikstein (2013) för ett
resonemang vilket relaterar till ovanstående stycke:
Many children are held back in their learning because they have a model of learning in which you have
either ‘got it’ or ‘got it wrong.’ But when you program a computer you almost never get it right the first
time. Learning to be a master programmer is learning to become highly skilled at isolating and
correcting bugs ... The question to ask about the program is not whether it is right or wrong, but if it is
fixable. If this way of looking at intellectual products were generalized to how the larger culture thinks
about knowledge and its acquisition we might all be less intimidated by our fears of ‘being wrong.’"
Transformative learning” (Blikstein, 2013)

3.1.5 Kommunikationsförmågan
Den femte förmågan handlar om kommunikation och det innebär att bygga upp elevernas
ämnesspråk. Det handlar även om att bygga upp elevernas tankeprocess (Häggblom, 2013).
Skolverket (2017a) belyser att eleverna genom matematiska uttrycksformer ska kunna ”samtala
och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser” (s.57). Vygotskij (1896) lyfter att
kommunikation är en del i den språkliga världen och det är genom detta eleverna kan uttrycka
sig och organisera sig i en komplex värld. Ahlberg (2001) lyfter att kommunikation är ett
verktyg för att åstadkomma gemenskap. Där eleverna och lärarna samtalar om tidigare
uppfattningar och tillsammans möter frågor, hypoteser och lösningsförslag (Ahlberg, 2001).
Det finns många olika kommunikationsformer och det är inte bara språket som kan användas,
utan detta kan komma i uttryck med hjälp av bilder, teckenspråk och andra
representationsformer (Säljö, 2014). Där kroppsspråk, gester, ansiktsuttryck, tonfall och ljud
också är en viktig faktor när vi kommunicerar (Renberg, 2006). Skolverket (2017a) lyfter att
genom kommunikation lär sig eleverna att få tilltro till sin språkliga förmåga. Där eleverna
tolkar meddelanden genom sin förståelse och där de tillsammans kan diskutera vad som behövs
förflytta och fyllas i (Jensen, 2012). Detta lyfter också Szlávi & Zsakó (2014) att det är först
när tolkningen kommer till mottagaren som det blir en förståelse.
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3.2 Sociokulturella teorin
Sociokulturella teorin bygger på olika kommunikationsformer genom det skapas en förståelse
för omvärlden. Le Vygotskij som föddes 1896 är en viktig person i detta perspektiv och han
lyfter att läsa, skriva, räkna, resonera abstrakt, lösa problem är en viktig del i kulturella lärandet
och detta är en ständigt pågående process tillsammans med lärare och elever. Utifrån
medierande redskap får eleverna en djupare förståelse för omvärlden. Det skapas genom de
språkliga och materiella verktygen. Där det språkliga innefattar att tänka och kommunicera
genom bokstäver eller begrepp och det materiella är olika artefakter som används i lärandet.
Både det materiella och språkliga är beroende av varandra och det innebär att både reflektioner
och kunskaper som fysisk handling är en förutsättning för det fortsatta lärandet (Säljö, 2014).
Den sociokulturella teorin lyfter vikten av samspelet för att utvecklas i vårt gemensamma
samhälle (Säljö, 2014). Detta lyfter även skolverket (2017a) att skolan ska förbereda eleverna
till att bli demokratiska medborgare och detta för att de ska kunna verka i vårt samhälle. Där
skolan ses som en viktig del i det fortsatta lärande med utgångspunkt i de medierande redskapen
(Säljö, 2014). Le Vygotskij lyfter att språket är något som finns mellan människor och detta
förmedlas genom kommunikation. Men det är också något som finns inom oss själva. Skolan
är den plats eleverna ska lära sig nya kunskaper och sedan kunna appropriera det på de
kunskaper de redan har. Genom detta får eleverna en bredare begreppsförmåga och kan ta åt
sig nya begrepp och kunskaper tillsammans med andra och där varje elev får delge sina
kunskaper till varandra. Där interaktion och kommunikation är en viktig faktor i det
sociokulturella (Säljö, 2014).
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4. Bakgrund
I följande kapitel presenteras en översikt av programmering utifrån den aktuella läroplanen
(Skolverket, 2017a). Detta är en grund för att förstå vilket syfte lärare har inför programmering
och hur matematikämnet införlivar sig utifrån detta. På grund av att programmering är ett nytt
forskningsämne, kommer denna forskning utgå från ett internationellt synsätt och även så långt
som möjligt inom den nationella forskningen. Fokuset kommer ligga på lågstadiet alltså årskurs
ett till tre och där det sociokulturella lärandet är viktiga byggstenar. För genom det
sociokulturella lärandet är alla i klassrummet delaktiga och vi tar hjälp av varandra. Där språket
är en viktig del för att förvärva dessa kunskaper (Säljö, 2014).

4.1 Programmering
Programmering handlar om att ge instruktioner till en dator för att den ska veta hur den ska göra
och detta sker genom kodning (European Schoolnet, 2015). Men programmering handlar inte
bara om kodning utan också om att dela upp problem i mindre delar, lösa problem på olika sätt,
hitta mönster, tänka logiskt, designa algoritm och hitta modeller (Heintz, Mannila, Nygårds,
Parnes, Regnell, 2015). Mannila (2017) lyfter i sin bok att det krävs att instruktioner som ges
till en dator måste vara algoritmiska och det innebär att instruktionerna måste vara stegvis och
korrekta för annars blir det fel i koden. European Schoolnet (2015) beskriver också detta genom
dessa punkter:
-

”Analys, förståelse och generellt lösa sådana problem, vilket resulterar i en algoritm
Verifiering av algoritmens krav, inklusive dess korrekthet
Implementering
(vanligen
kallad
kodning)
av
algoritmen
i
ett
målprogrammeringsspråk” (European Schoolnet, 2015, s.21)

Det är genom algoritmens språk som programmering kommer i uttryck, där instruktionerna är
väldefinierade och entydiga och detta för att slutresultatet ska bli önskvärt (Mannila, 2017). En
algoritm skapas och utformas ofta av människor och det är först när vi implementerar dem till
en dator vi kan se ett resultat. Det innebär inte att datorn tänker, utan den tolkar den algoritm
som implementeras i programmet. Det går även att se algoritmen som en metod och utifrån
detta finns det koder och dessa tolkas av mottagaren. Det är först när tolkningen kommer till
mottagaren som det blir en förståelse. Den som skapar algoritmen kan analysera om ett resultat
blev som hen hade förutspått eller om den måste korrigeras (Szlávi & Zsakó, 2014). Modell
över algoritmens beståndsdelar beskrivs här nedan:
algoritm

förståelse

utförande

analys

Figur 4. Källa: Szlávi & Zsakó, 2014, s.44.
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omvandling

Det är genom algoritmer vårt samhälle skapar önskvärda resultat i form av förenklingar av
vardagslivet och hur det ska implementeras av mottagaren. Detta sker genom kodning och det
bygger upp de föreställningar och värderingar människan ska ha på kulturen. Detta sker genom
att placera det viktigaste och det de vill att människorna ska se först i nyhetsflöden på Facebook
och Google bland annat. Detta är viktiga faktorer att belysa för eleverna när programmering
kommer till uttryck (Haider., & Sundin, 2016). Detta belyser också skolverket och menar att
eleverna ska utveckla en ”generell förståelse för programmering och hur den kan påverkar
omgivningen”. Programmering i lågstadiet bygger på visuell programmering och det innebär
blockbaserad kodning (Skolverket, 2017b, s.8).
Programmet Scratch bygger på visuell programmering och i detta program jobbar eleverna
enskilt och tillsammans med andra genom bilder, ljud och filmer. Detta är uppbyggt av block
som byggs på varandra och varje block representerar olika instruktioner. Detta innebär att
blocken måste sättas i rätt ordning för att det ska bli rätt i koden. Genom detta kan eleverna
skapa olika program och dessa kan de dela med hela världen (Ford, 2009). Scratch består av en
scen där det händer, en script-yta där blocken läggs, ett blockbibliotek där man samlar de block
som finns och i spritslistan kan man se de tillgängliga skådespelarna i Scratch (se figur, 5).

Scriptyta

Scen
spritlista

Blockbiblioteket

Figur, 5 Källa: Jonsson, 2012.

Scratch bygger på att kombinera olika block till script och det vanligaste blocket som används
är, när grön flaggas klickas på ska något hända (se figur, 6). Sedan kombinerar du flera olika
block och dessa blir sedan till ett program (Jonsson, 2012).

Figur, 6. När grön flaggas klickas på. Jonsson, 2012.

Detta program kommer sedan visa sig på scenen genom att trycka på startknappen, som är den
gröna flaggan uppe i vänstra hörnet och det finns även en stoppknapp (se figur, 7) (Jonsson,
2012).

Figur, 7. Källa: Jonsson, 2012.
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Genom scratch kan eleverna skapa personliga script som fungerar genom att något händer eller
om en variabel har rätt värde. Det innebär att programmet bara komma köras om den har rätt
förutsättningar (Jonsson, 2014). Genom Scratch lär sig eleverna lösa problem, resonera
metodisk och att utrycka sin kreativa sida (Bers och Resnick, 2016).

4.2 Programmering i Finland och England
Det är många organisationer som jobbar med programmering både ideella och vinstdrivande.
Code.org är en webbsida där elever kan lära sig programmering och deras mål är att alla elever
ska införliva sig i programmeringens värld. Genom programmering kommer eleverna lära sig
problemlösning, logiskt tänkande och kreativitet (Kjällander, Åkerfeldt & Petersen, 2016). Det
är inte bara i Sverige som programmering har införlivat sig i skolämnet utan i 21 andra länder.
2014 var England en av de första länderna att införliva programmering som skolämne
(European Schoolnet, 2015). Royal Society (2012) lyfte in programmering i läroplanen utifrån
dessa punkter:
1. ” Computation is a fundamental part of our world. We teach every school child
elementary physics, although only a small percentage will become physicists, because
they live in a physical world and some understanding of how that world works is
essential for them to engage fully with it
2. Computer Science develops key thinking skills of logical reasoning, modelling,
abstraction, and problem- solving.
3. Creation and creativity: The Computer Science student has unprecedented freedom over
what, and how, to create.
4. Computational thinking is invading every other discipline. Computational thinking is
the process of recognising aspects of Computation in the world that surrounds us “(The
Royal Society, 2012, s.29).
I Finland implementerade man programmering i matematikämnet i läroplanen år 2016
(European Schoolnet, 2015). Eleverna börjar i årskurs 1-2 att jobba med stegvisa instruktioner
i matematikämnet och när eleverna går in i årskurs 3-6 ska eleverna ges möjligheter att planera
och utarbeta programmering i en visuell miljö. Mannila (2016, s.108) lyfter att programmering
ska vara en del av den digitala kompetensen som eleverna ska utveckla och hon belyser dessa
punkter:
1. ”Eleverna får lära sig att förstå centrala begrepp och principerna för hur digitala verktyg
används och fungerar och ges möjlighet att utveckla sin praktiska digitala kompetens
när de utarbetar egna produkter.
2. Eleverna får handledning i hur man använder digitala verktyg på ett ansvarsfullt,
ergonomiskt och tryggt sätt.
3. Eleverna får lära sig använda digitala verktyg som hjälpmedel i informationshantering,
undersökning och kreativt arbete.
4. Eleverna får erfarenheter och träning i att använda digitala verktyg för att kommunicera
och forma nätverk”.
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Punkter som beskrivs här ovan krävs det att läraren jobbar aktivt för att ge eleverna möjlighet
att vara kreativa utifrån deras egna förutsättningar och vikten är att upptäcka tillsammans i
klassrummet (Mannila, 2016).

4.4 Lärarnas attityder till programmering inom matematikämnet
Det finns olika definitioner av vad attityder är och hur det införlivar sig i människans tänkande.
För människor har olika synsätt på världen och hur den uppfattas på individuell nivå. De
attityder människan har kan både vara negativa och positiva beroende på vilket adjektiv som
används i situationen. Zan & Martion (2007) lyfter också i sin artikel en modell som belyser
det vanligaste adjektiven som kommer i uttryck när matematikämnet kommer på tal:

För att

Jag gillar/gillar inte
matematik
För att

Matematik är.......
För att

Jag kan / jag kan inte
göra detta

Figur 8.. Källa: Zan & Martion, 2007 s.164.

Genom att ge eleverna de verktyg de behöver för att kritiskt granska deras egna attityder till
ämnet, kan lärarna ändra elevernas synsätt (Zan & Martion, 2007). Shahid Farooq (2008) lyfte
också i sin artikel att lärare måste införliva en positiv attityd till matematikämnet för att detta
ska spegla av sig på eleverna. England lyfter att lärare behöver känna sig bekväma genom att
tänka utifrån dessa teman:
-

”Lärande i kontext: att relatera det nya till andra områden- både i form av skolämnen
och situationer utanför skolans väggar.
Samarbete: att låta barnen lära sig tillsammans genom grupparbeten, mentorskap och
parprogrammering.
Datalogiskt tänkande: att forma undervisningen för att främja och utveckla elevernas
datalogiska tänkande.
Följa kod: att hjälpa eleverna förstå programkod samt arbeta vidare på och felsöka
existerande program.
Aktiviteter utan datorer: att stödja elevernas förståelse genom fysiska och konkreta
aktiviteter.” (Mannila, 2016, s.127).
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Sverige.Matematikdelegationen (2004) lyfter att lärare måste vara insatta i matematikämnet och
även i didaktikens anda. Detta skapas genom att aktivt arbeta för en klassrumsmiljö som
införlivar sig i det sociokulturella lärandet, där språket är viktiga byggstenar (Säljö, 2014). Det
är genom språket eleverna bildar gemensamma värden och förmedlar sina kunskaper till
varandra. Genom detta byggs det upp ett samarbete som leder till en lärande process, där läraren
är en ledande hand (Jensen & Løw, 2011). Men det krävs att det finns ett tillåtande klimat i
klassrummet för att våga göra fel (Thoren, 2009). Wyndhamn (1990) lyfter att genom den
didaktiska andan analyserar lärarna sin egen profession och det som sker i klassrummet är upp
till hens eget ansvar. Jensen & Løw (2011) bekräftar detta genom att lärarna skapar den
didaktiska planeringen och eleverna är med i utformningen. Men eleverna måste också se nyttan
med matematikämnet genom ett individuellt - och samhällsperspektiv. Detta för att eleverna
ska lära sig vikten av matematiken och att eleverna behöver det i sitt framtida yrkesliv (Ryen,
2006).
Kompetensutveckling och det kollegiala lärandet är också en viktig faktor för att utvecklas i
rollen som matematiklärare (Sverige. Matematikdelegationen, 2004). Detta sker genom att
analysera sitt eget lärande för att utveckla sin egna verksamhet. Där det kollegiala är en viktig
del i denna process (Jensen & Løw, 2011). Ahlberg (2001) lyfter att det är viktigt med kollegial
handledning som innebär att lärare samlas och samtalar med andra lärare från andra skolor.
Detta för att få nya ögon på hur skolans verksamhet kan utvecklas.
Lärare måste även utveckla ett matematiskt kunnande och det innebär teoretisk kunskap och
kompetenser för ämnet. Detta för att skapa meningsfullhet, engagemang och stimulans i det
dagliga arbetet inom matematikämnet (Sverige. Matematikdelegationen, 2004). Detta skapas
med hjälp av att sätta upp delmål och hur varje delmål ska uppnås (Jensen, 2012). Där lärare
hela tiden måste sträva efter att lyfta elevernas känslomässiga inställning för matematikämnet
(Ahlberg, 2001).
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5. Metod
I följande kapitel presenteras metoden och det är en översikt utifrån kvantitativ forskning och
där forskningsfrågan kommer belysas: Vilket syfte har programmering inom matematikämnet
i lågstadiet och hur använder lärare programmering i matematikämnet? Detta har besvarats
genom kvantitativa enkäter. Backman (2012) belyser vikten av att göra en testrunda på
enkäterna och det innebär att det sker en problematisering mellan parterna och en förbättring i
enkätens utformning.

5.1 Etiska övervägande
Forskningskravet innebär ett skydd för den enskilde individen och är en viktig linje för alla
forskare. Detta för att forskare ska ha något att luta sig mot när de bedriver sin forskning samt
vara medvetna rådande riktlinjer. Det finns fyra olika krav som forskare ska ha i åtanke när de
bedriver forskning. Den första är informationskravet, det innebär att forskare ska meddela syftet
med sin forskning till alla deltagare och att det är frivilligt att vara med. Det material som
kommer samlas in utifrån den forskning hen bedriver kommer inte användas till något annat
syfte. Det andra är samtyckeskravet vilket innebär att deltagarna har rätt att själva bestämma
om de vill delta i undersökningen och deltagaren ska ha rätt att avbryta undersökningen när som
helst under forskningstillfället. Det tredje är konfidentialskravet och det innebär att all forskning
som bedrivs på en individ ska hamna under sekretess och personer som läser forskningen ska
inte kunna identifiera vilken individ det handlar om. Den fjärde och sista är nyttjandekravet och
innebär att all forskning som har bedrivit inte ska lämnas ut till kommersiellt bruk eller ickevetenskapliga syften utan bara till forskningen ändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Detta har
förmedlats till deltagarna genom ett personligt brev (Bilaga, 1).

5.2 Datainsamling
På grund av den korta tiden att skriva examensarbete valde jag att skicka ut digitala enkäter.
Där fokuset har legat på lärare som jobbar med programmering inom matematikämnet i
lågstadiet. Genom att först göra ett slumpmässigt urval av sex kommuner i varje län och när
kommunerna är valda gjordes sedan ett klusterurval. Det innebär att lågstadieskolorna väljs ut
och rektorer i det valda kommunerna får representera sina lågstadielärare som arbetar med
programmering i matematikämnet (Trost., & Hulåker 2009). Det skickade ut 104 mejl till
rektorer runt om i landet och under en vecka svarade 50 rektorer och detta gav 113 mejladresser
till lärare som jobbar med programmering i lågstadiet. När de digitala enkäterna hade
sammanställts och korrelerats skickades det 113 mejl till lärare i lågstadiet och alla fick ett
informationsbrev som förklarar forskningens syfte (Bilaga, 1). Det var 17,7 procent (n=20) av
lärarna som svarade på enkäterna och det vart ett bortfall på 82 procent. De svarande är mellan
20-61 år och 15 procent är män och 85 procent är kvinnor.
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5.2.1 Validitet och reliabilitet
Validitet innebär en giltighet i de frågor som ställs vilket leder till ett mätbart resultat.
Reliabilitet innefattar hur vi mäter ett resultat och vilken tillförlitlighet vi har till det. Dessa
enkätfrågor bygger på en hög validitet och reliabilitet på grund av att det frågor som ställs till
mottagarna speglar det som är menad med forskningen och om frågorna skulle ställas igen
skulle svaret bli likvärdigt (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2018).
5.2.2 Enkäter utformning
Kvantitativ forskning innebär att forskarna står opartiskt till deltagare och resultatet är mätbart
(Olsson & Sörensen, 2011). För att få svar på forskningsfrågor skickas det ut kvantitativa
enkäter till lärare i lågstadiet och dessa hade blivit valda ur ett klusterurval. Det innebär att
rektorerna i det valda kommunerna hade skickat ut mailadressen på det lärare som arbetar med
programmering i lågstadiet. Syftet med enkäterna är att få en djupare bild vad lärarna har för
attityder till implementeringen av programmering i matematikämnet och hur lärare arbetar med
programmering i matematikämnet. Enkäterna är uppbyggda av två olika variabler och dessa är:
-

Nominalskala, det innefattar kategoriseringen av ett värde.
Ordinalskala, det innefattar rangordning av ett värde (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen,
2018).

Nominal – och ordinalskala bygger på typvärde och det innefattar vilka värden vi kan
rangordna. Detta kan vi också göra med hjälp av medianen vilket är det värde som placeras i
mitten efter att samtliga värden rangornas. Genom spridningsmått kan vi konstatera om värdena
är stora eller små. Enkäterna presenteras genom cirkeldiagram och stapeldiagram (Djurfeldt,
Larsson & Stjärnhagen, 2018). Enkäterna har delat upp i olika kategorier, första är
bakgrundsfrågor, lärarnas attityder, programmering i klassrummet och de matematiska
förmågorna.

5.3 Analysmetod
Innan digitala enkäterna mejlades ut till respektive deltagare, skickades en testenkät till Malin
Fredriksson för att problematisera enkätens utformning. Hon gav konstruktiv kritik på ordval,
utveckling av enkätens frågor och vad hon upplevde med varje fråga. Detta gjorde att frågor
kom i kontakt med verkligheten och kunde anpassas till den populationen enkäterna skulle
skickas till (Backman, 2012). När det digitala enkäterna hade blivit besvarade av lärare i
lågstadiet, sammanställdes resultatet med hjälp av Google Forms och SPSS.

5.3.1 Innehållsanalys
Genom innehållsanalys har innehållet bearbetats med utgångspunkt från forskningsfrågorna.
Här har böcker, artiklar och examensarbeten använts för att söka svar. Utifrån bakgrunden
byggs det upp en slutledning och utifrån detta framkommer ett resultat. Enligt reglerna för en
god vetenskaplig teori måste forskaren fatta beslut om omfattning och komplexitet i studien.
Där innehållsanalys bygger på dessa fyra variabler:
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-

” A consideration of universal variables
Using theory and past research for variable collection
A grounded or “emergent” process of variable identification
Attempting to find medium-specific critical variables” (Neuendorf, 2002, s.97).

Den text som sedan publiceras inom innehållsanalys, läses av mottagaren och utifrån detta
skapas det en betydelsefullhet till texten. Där texter tolkas på flera olika sätt och data kan bli
utsatt för olika analyser. Detta på grund av att en text kan hittas, identifieras och beskrivas för
vad det är eller vilket samband de har till en källa (Krippendorff, 2013). Detta kan förtydligas
genom denna bild:
Innehållsanalys bygger på att avgränsa den fakta som samlas in och göra denna till empiriska
data det innebär att den grundar sig på egna erfarenheter (Bryder, 1985). När detta är gjort tolkas
ett resultat utifrån kvantativ metod. Det bygger på hur materialet tolkas och vilka underliggande
betydelser som finns i texten (Neuendorf, 2002).

Slutsatser
Svar

Till
forskningfrågan

Innehållsanalys

Text

Figur 9 Källa: Krippendorff, 2013, s.83
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6. Resultat
I följande kapitel presenteras resultat med utgångspunkter från syftet och de frågor som ska
besvaras är: Vilket syfte har programmering inom matematikämnet i lågstadiet och hur
använder lärare programmering i matematikämnet? Enkäten är uppdelad i fyra delar, i första
delen 6.1 presenteras bakgrundsfrågor, andra delen presenteras 6.2 lärares attityder till
implementeringen av programmering, tredje delen 6.3 presenteras hur lärare använder
programmering i matematikämnet och i fjärde delen 6.4 presenteras de matematiska
förmågorna.

6.1 Bakgrundsfrågor
I följande del har lågstadielärare svarat på frågor som visar vilka erfarenheter de har och hur
de har förvärvat dessa i sin yrkesroll.
1. Ålder:
Vilken ålder informanterna har, figur 10. Av de tillfrågade (n=20) uppgav 20 procent (n=4) 2029 år och 5 procent (n=1) 60-69 år.
Ålder
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69

Antal
4
3
8
4
1

Figur 10.

2. Kön:
Vilket kön informanterna har, figur 11. Av det tillfrågade (n=20) uppgav 15 procent (n=3) män
och 85 procent (n=17) kvinnor.
15%

85%
Kvinna

Man

Figur 11.
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3. Hur många år har du varit lärare
Hur många år har informanterna varit lärare, figur 12. Av de tillfrågade (n=20) uppgav 40
procent (n=8) 1-9 år och 5 procent (n=1) 30-39 år.
År
1-9 år
10-19 år
20-29 år
30- 39 år

Antal
8
6
5
1

Figur 12.

4. Vilken utbildning har du:
-

Det var 45 procent (n=9) lärare som hade utbildning inom årskurs 1-7.
Det var 25 procent (n=5) lärare som hade utbildning inom årskurs 1-3.
Det var 30 procent (n=6) lärare som hade annan utbildning.

5. Vilken stad gjorde du din utbildning:
Vilken stad gjorde informanterna sin utbildning, figur 25. Av de tillfrågade (n=20) uppgav 20
procent (n=4) Kalmar och 20 procent (n=14) Stockholm.

4

2
Figur 13.

2

2

4

2

1

1

Figur 13.
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6. Fick du under din utbildning arbeta med programmering?
Fick informanterna under sin utbildning arbeta med programmering, figur 14. Av de tillfrågade
(n=20) uppgav 85 procent (n=17) nej och 15 procent (n=3) ja. Den största andel som svarade
nej på denna undersökning har varit lärare mellan 1-10 år det vill säga 45 procent (n=9) av de
tillfrågade.
15%

85%
Ja

Nej

Figur 14.

7. När fick du reda på att programmering skulle bli en del av läroplanen?
När fick informanterna reda på att programmering skulle bli en del av läroplanen, figur 15. Av
de tillfrågade (n=20) uppgav 15 procent (n=3) 3 år och 75 procent (n=15) bortfall.
År
3 år sen
1,5 år sen
1 år sen
Bortfall

Procent
15
5
5
75

Figur 15.

8. Hur fick du reda på att programmering skulle bli en del av läroplanen
Hur fick informanterna reda på att programmering skulle bli en del av läroplanen, figur 16. Av
de tillfrågade (n=20) uppgav 25 procent (n=5) IKT-pedagoger, it ambassadör och it pedagoger
och 10 procent (n=2) kollegor.
Genom
IKT-pedagoger, it ambassadör och it pedagoger
Debatter
Skolverket
Eget initiativ
Utbildning
Internet
Kollegor
Figur 16.
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Procent
25
17
15
13
10
10
10

9. Har du fått utbildning inom programmering när det blev en del av läroplanen?
Har informanterna fått utbildning inom programmering när det blev en del av läroplanen, figur
17. Av de tillfrågade (n=20) uppgav 55 procent (n=11) nej och 45 procent (n=9) ja. Den största
andel som inte fått utbildning är mellan åldrarna 40-59 år, alltså 82 procent (n=9) av de
tillfrågade 55 procent (n=11).

45%
55%

Ja

Nej

Figur 17.

10. Hur lång tid fick du på dig att förbereda dig för programmering?
Hur lång tid fick informanterna på sig att förbereda sig för programmering, figur 18. Av de
tillfrågade (n=20) uppgav 5 procent (n=1) 3 år och 60 procent (n=12) ingen kommentar.
År
3 år
1 år
Ingen förberedelse
Ingen kommentar

Procent
5
20
15
60

Figur 18.

11. Vad är din definition på begreppet programmering?
Vad är informanterna har definition på begreppet programmering, figur 19. Av de tillfrågade
(n=20) uppgav 35 procent (n=7) kodning och 10 procent (n=2) problemlösning.
Definition
Kodning
Instruktioner skapad av människan
Algoritm
Problemlösning

Procent
35
30
25
10

Figur 19.
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12. Vilka kunskaper skulle du behöva för att bli en bättre lärare inom programmering?
Vilka kunskaper informanterna skulle behöva för att bli en bättre lärare inom programmering,
figur 20. Av de tillfrågade (n=20) uppgav 25 procent (n=5) praktiska kurser i programmering
och 5 procent (n=1) stöd av kollegor och ledning.
Definition
Praktiska kurser i programmering
Inspirationsföreläsningar
Lära mer om olika robotar
Få tillgång till kodningsprogram
Olika övningar
Tillgång till relevant kurslitteratur
Sätta sig in i läroplanens syfte med programmering
Stöd av kollegor och ledning

Procent
25
20
15
10
10
10
5
5

Figur 20.

13. Tycker du det är meningsfullt att ha programmering inom matematikämnet?
Tycker informanterna det är meningsfullt att ha programmering inom matematikämnet, figur
21. Av de tillfrågade (n=20) uppgav 0 procent (n=0) nej, 10 procent (n=2) kanske och 90
procent (n=18) ja.

Nej
0%

Kanske
10%

Ja
90%
Ja

Nej

Kanske

Figur 21.
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14. I vilket stadie tycker du programmering ska ingå?
Vilket stadie informanterna tycker att programmering ska ingå, figur 22. Av de tillfrågade
(n=20) uppgav 15 procent (n=3) lågstadiet och 85 procent (n=17) alla.
antal lågstadielärare
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
lågstadiet

mellanstadiet

högstadiet

gymnasiet

Alla

Figur 22.

6.2 Lärares attityder till implementeringen av programmering
I följande del har lågstadielärare svarat på frågor vilka attityder de har för programmering och
hur de känner för den nya revideringen i läroplanen. Det attityder som beskrivs i följande del
bygger på lågstadielärares synsätt på programmering i matematikämnet. Resultatet i denna del
kommer presenteras i stapeldiagram och cirkeldiagram, där skalan står för inga
kunskaper/negativ och mycket goda kunskaper/mycket postiva.
15. Hur goda kunskaper har du inom programmering i dagsläget?
Vilka kunskaper har informanterna inom programmering i dagsläget, figur 23. Av de
tillfrågade (n=20) uppgav 5 procent (n=1) inga kunskaper och 5 procent (n=1) mycket goda
kunskaper. Den största andelen hade svarat på skala 2 det vill säga 45 procent (n=9).
antal lågstadielärare
10
8
6

4
2
0

0

1

2

Figur 23.
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3

4

Det innebär att de är 70 procent (n=14) som svarat på skala 0 till 2 att de inte har goda
kunskaper inom programmering. Det är en stor del som behöver få mer information vad
programmering är för att kunna förmedla syftet till eleverna. För det krävs att informanterna
får matematiska kunnande genom teoretiska kunskaper och kompentenser för ämnet för att
kunna skapa en meningsfulhet, engagemang och stimulans i ämnet
(Sverige.Matematikdelegationen, 2004).
16. Hur mycket tror du programmering kommer gynna elevernas lärande inom
matematik?
Hur mycket informanterna tror att programmering kommer gynna eleverna lärande inom
matematiken, figur 24. Av de tillfrågade (n=20) uppgav 0 procent (n=0) inga kunskaper och
30 procent (n=6) mycket goda kunskaper. Den största andelen hade svarat på skala 3 det vill
säga 35 procent (n=7). Medianen var 6.
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Figur 24.

De var 95 procent (n=19) som svarade på skala 2 till 4 att de tycker att eleverna kommer få
goda kunskaper genom att ha programmering i matematikämnet. Det innebär att
informanterna har en positiv inställning till ämnet och detta kommer spegla av sig på eleverna
(Zan & Martion, 2017).

17. Kan du utveckla ditt svar på fråga 16, ”Hur mycket tror du programmering kommer
gynna elevernas lärande inom matematik?”
De var 45 procent (n=9) bortfall på denna fråga och det 55 procent (n=20) hade svarat på liknade
sätt och detta blev resultatet:
-

Förståelse inom andra ämnen kan fördjupas med programmering.
Förstå innebörden av vad programmering är.
Programmering kommer vara en del i den digitala världen.
Bra grund till framtiden.
En del i problemlösning.
Genom programmering kan matematiken bli mer praktisk.
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18. Tycker du programmering hör hemma i matematikämnet?
Vad informanterna tycker om att programmering hör hemma matematikämnet, figur 25. Av de
tillfrågade (n=20) uppgav 0 procent (n=0) nej, 85 procent (n=17) ja och 15 procent (n=3)
kanske.
Kanske
15%
Nej
0%
Ja
85%
Ja

Nej

Kanske

Figur 25.

Informanterna har en postiv inställning till matematikämnet för de förstår innebörden vad
eleverna behöver genom att arbeta med den didaktiska andan kan de förmedla syftet med
ämnet för eleverna (Wynhamn 1990).
19. Vilken inställning har du till programmering?
Vilken inställning har informanterna till programmering, figur 26. Av de tillfrågade (n=20)
uppgav 0 procent (n=0) negativ och 60 procent (n=12) mycket positiv. Medianen var 3.
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Figur 26.

De var 100 procent (n=20) som svarade på skala 2 till 4 att de har en postiv inställning till
programmering. Där informanterna har teoretiska kunskaper och kompenterser för ämnet.
Detta skapar meningsfullhet, engagemang och stimulans i arbetet (Ahlberg, 2001).
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20. Vilken inställning har du till matematikämnet?
Vilken inställning har informanterna till matematikämnet, figur 27. Av de tillfrågade (n=20)
uppgav 0 procent (n=0) negativ och 85 procent (n=17) mycket positiv. Medianen var 1.
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Figur 27.

De var 100 procent (n=20) som svarade på skala 2 till 4 att de har en positiv inställning till
matematikämnet. Det innebär att informanterna har positiva adjektiv som kommer i uttryck
när matematikämnet kommer på tal (Zan & Martion, 2007).

6.3 Hur använder lärare programmering i matematikämnet
I följande del har lågstadielärare svarat på frågor hur de använder programmering i
matemaikämnet och vilket synsätt de har på programmering utifrån dettta. Resultatet i denna
del kommer presenteras i tabeller, cirkeldiagram och diagram, där skalan står för inget och
jättemycket.
21. Vilket område inom matematik kan studeras med hjälp av programmering?
Det områden inom matematik som kan studeras med hjälp av programmering figur 30. Av de
tillfrågade (n=20) uppgav 25 procent (n=5) problemlösning och 10 procent (n=2) begrepp.
Innebär
Problemlösning
Mönster
Taluppfattning
Algebra
Algoritmer
Resonemang
Begrepp

Procent
25
20
15
10
10
10
10

Figur 28.
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22. Hur skulle du bäst introducera programmering för eleverna?
Hur skulle informanterna bäst introducera programmering för eleverna, figur 29. Av de
tillfrågade (n=20) uppgav 25 procent (n=5) praktiska arbeta med programmering och 45 procent
(n=1) ha temadagar.
Introducera
Praktiskt arbeta med programmering
Genom övningar och instruktioner
Programmera varandra
Använda robotar
Använda filmklipp
Berätta syftet med programmering
Ha temadagar

Procent
25
20
15
15
10
10
5

Figur 29.

De var 100 procent (n=20) som lyfter att det tar hjälp av varandra och alla får vara delaktiga
där språket är en viktigt del för att förvärva dessa kunskaper (Säljö, 2014).
23. Brukar du jobba med programmering utifrån de matematiska förmågorna?
Brukar informanterna jobba med programmering utifrån de matematiska förmågorna, figur 30.
Av de tillfrågade (n=20) uppgav 55 procent (n=11) ja och 45 procent (n=9) nej.

45%

55%

ja

nej

Figur 30

Det är 55 (n=11) av informanterna som jobbar med de matematiska förmågorna när det arbetar
med programmering. Det innebär att lärare förmedlar de matematiska kunskaperna till eleverna
och utifrån detta skapas det en helhet för ämnet (Häggblom, 2013).
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24. Om ja, hur införlivar du det i programmering?
Om, informanterna svarade ja på ovanstående fråga, hur införlivar de i programmeringen, figur
31. Av de tillfrågade (n=20) uppgav 20 procent (n=4) digitala verktyg och problemlösning och
10 procent (n=2) kommunicera.
Införlivar
Digitala verktyg
Problemlösning
Resonemang
Samarbete
Mönster
Begrepp
Kommunicera

Procent
20
20
15
15
10
10
10

Figur 31.

25. Vilken utrustning får du tillgång till för att kunna arbeta med programmering?
Vilken utrustning får informanterna tillgång till för att kunna arbeta med programmering, figur
32. Av de tillfrågade (n=20) uppgav 25 procent (n=5) nej och 5 procent (n=1) åka på
studiebesök som innefattar programmering.
Utrustning
Bluebot
Dator
Ingen utrustning
Ipad
Chromebook
Åka på studiebesök som innefattar programmering

Procent
25
25
20
15
10
5

Figur 32.

6.4 De matematiska förmågorna
I följande del har lågstadielärare svarat på frågor som bygger på de matematiska förmågorna
och vilken vikt de lägger på den förmågan i klassrummet. Resultatet i denna del kommer
presenteras stapeldiagram, där skalan står för inga och jättemycket.
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26. Vilken vikt lägger du på de matematiska begreppen?
Vilken vikt lägger informanterna på de matematiska begreppen, figur 33. Av de tillfrågade
(n=20) uppgav 0 procent (n=0) inget och 55 procent (n=11) jättemycket. Medianen var 3.
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Figur 33.

De var 100 procent (n=20) som svarade på skala 2 till 4 att det lägger mycket på de
matematiska begreppen. Där verkligenheten, språket, symboler, bildmodell och konkret
material är en viktig faktor för att förstå syftet (Häggblom, 2013).

27. Vilken vikt lägger du på problemlösningar inom matematiken?
Vilken vikt lägger informanterna på de problemlösning inom matematiken, figur 33. Av de
tillfrågade (n=20) uppgav 0 procent (n=0) inget och 50 procent (n=10) jättemycket. Medianen
var 4.
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Figur 34.

De var 100 procent (n=20) som svarade på skala 2 till 4 att de lägger mycket på
problemlösning i matematikämnet. Där eleverna får testa, skapa och förbättra algoritmen
utifrån problemlösningförmågan. Där eleverna får lära sig nya begrepp och färdigheter utifrån
en process (Wyndhamn, 1990).
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28. Vilken vikt lägger du på läroboken inom matematiken?
Vilken vikt lägger informanterna på de problemlösning inom matematiken, figur 34. Av de
tillfrågade (n=20) uppgav 0 procent (n=0) inget och 5 procent (n=1) jättemycket. Den största
andel svarade på skala 2 det vill säga 65 procent (n=13) Medianen var 1.
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Figur 34.

De var 70 procent (n=14) som svarade på skala 0 till 2 att de inte använder matematikboken i
klassrummet. Informanterna jobbar utifrån sociokulturellalärande där språket är en viktigt
faktor och detta förmedlas genom kommunikation. Där kunskaper delas mellan parterna
(Säljö, 2014).

29. Vilken vikt lägger du på diskussioner inom matematiken?
Vilken vikt lägger informanterna på de problemlösning inom matematiken, figur 36. Av de
tillfrågade (n=20) uppgav 0 procent (n=0) inget och 60 procent (n=12) jättemycket. Medianen
var 2.
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Figur 36.

De var 100 procent (n=20) som svarade på skala 2 till 4 att det lägger mycket på diskussioner
inom matematikämnet. Där eleverna och lärare tillsammans samtalar om tidigare
uppfattningar och tillsammans möter frågor, hypotiserar och jobbar på lösningsförslag
(Ahlberg. 2001)
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30. Vilken vikt lägger du på resonemang inom matematiken?
Vilken vikt lägger informanterna på de problemlösning inom matematiken, figur 37. Av de
tillfrågade (n=20) uppgav 0 procent (n=0) inget och 55 procent (n=11) jättemycket. Medianen
var 1.
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Figur 37.

De var 100 procent (n=20) som svarade på skala 2 till 4 att de lägger stor vikt på resonemang
inom matematikämnet. Där eleverna använder logiska resonemang ur ett grupperspektiv och
ett individuellt perspektiv (Häggblom, 2013).
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7. Diskussion
Följande är en översikt vilka metodvalen som har använts och hur dessa har bidragit till studie.
Därefter diskuteras det resultat som framkommit och vilka implikationer för den kommande
lärarrollen. Syftet med denna studie var att belysa dessa forskningsfrågor:
-

Vilka attityder har lärare till implementeringen av programmering i matematikämnet?
Hur kan lärare använda programmering i matematikämnet.

7.1 Metoddiskussion
Metoden som använts i detta arbete är innehållsanalys och den bygger på att avgränsa den fakta
som samlas in och göra denna till empiriska data (Bryder, 1985). När detta är gjort tolkas
resultatet utifrån kvantativ metod och detta bygger upp en text. Genom detta skapas en giltighet
till texten och det grundas på en detaljerad och djupgående analys (Neuendorf, 2002). Texten
som sedan publiceras inom innehållsanalys, läses av mottagaren och utifrån detta skapas det en
betydelsefullhet till texten. Där texter tolkas på flera olika sätt och data kan bli utsatt för olika
analyser. Detta på grund av att en text kan hittas, identifieras och beskrivas för vad det är eller
vilket samband det har till en källa (Krippendorff, 2013) Det skickades ut 113 mail till lärare
som jobbar med programmering i matematikämnet. Efter tre veckor svarade 20 lärare och det
innebär ett bortfall på 82 procent. Bortfallet hade kanske minskat om det hade skickats ut
påminnelser till lärarna igen.
Syftet var att koppla ihop de matematiska förmågorna med programmering. Detta för att kunna
använda programmering på ett mångsidigt sätt. Men detta blev en utmaning på grund av att
programmering är så pass nytt forskningsämne och det var svårt att hitta material till denna
sammankoppling. Men utifrån denna studie har ändå forskningsfrågan blivit besvarad, där
lärare har fått ge sin bild vad de har för attityder till programmering och hur de använder
programmering i matematikämnet. Men på grund av att läroplanen 2017 skrivelser inte är
obligatorisk än, har lärare kanske inte fått samma förutsättningar och detta kan ha påverkat
studiens resultat.
Det som var svårt med denna studie var att få ett större urval att svara på enkäterna. För det är
en utmaning att påverka något på mail och om tiden hade funnits att vänta på svar från fler
lärare hade urvalet blivit större och detta hade blivit en bredare bild vad lärare har för attityder
och hur de använder programmering i matematikämnet.
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7.2 Resultatdiskussion
Den första forskningsfrågan belyser ”vilka attityder lärare har till implementeringen av
programmering i matematikämnet”. Utifrån resultat visar det sig att lärare i lågstadiet har en
generellt positiv inställning till implementeringen av programmering i matematikämnet, där 60
procent (n=12) hade svarat mycket positiv (se figur, 26). 30 procent (n=6) tycker att
programmering kommer gynna elevernas lärande i matematikämnet jättemycket (se figur, 24).
Shaid Farooq (2017) belyser att lärare som har en positiv inställning till matematikämnet
kommer också förmedla detta till eleverna. Därför är det viktigt att eleverna får lär sig
kommunicera och uttrycka sig i en komplex värld (Säljö, 2014). Skolverket (2017a) lyfter att
det är genom detta eleverna får tilltro till sin språkliga förmåga. Det är genom språket eleverna
bildar gemensamma värden och förmedlar sina kunskaper till varandra. Genom detta byggs det
upp ett samarbete som leder till en lärande process, där läraren är en ledande hand (Jensen &
Løw, 2011). Lärare måste även utveckla ett matematiskt kunnande och det innebär teoretisk
kunskap och kompetenser för ämnet. Detta för att skapa meningsfullhet, engagemang och
stimulans i det dagliga arbetet inom matematikämnet (Sverige. Matematikdelegationen, 2004).
Detta skapas med hjälp av att sätta upp delmål och hur varje delmål ska uppnås. (Jensen ,2012).
Där lärare hela tiden måste sträva efter att lyfta elevernas känslomässiga inställning för
matematikämnet (Ahlberg, 2001).
Den andra forskningsfrågan belyser ”hur lärare använder programmering i matematikämnet”.
Utifrån resultatet visar det sig att 35 procent (n=7) av lärarna ser kodning som en del av
begreppet programmering (se figur, 19). De var 25 procent (n=5) av lärarna som introducerar
programmering genom praktiskt arbete (se figur, 29). De var 55 procent (n=11) av lärare som
kopplade ihop de matematiska förmågorna med programmering (se figur, 30) och detta
införlivar 20 procent (n=4) av lärarna genom problemlösning och digitala verktyg (se figur, 31).
Sverige.Matematikdelegationen (2004) lyfter att lärare måste vara insatta i matematikämnet och
även i didaktikens anda. Detta skapas genom att aktivt arbeta för en klassrumsmiljö som
införlivar sig i det sociokulturella lärandet, där språket är viktiga byggstenar (Säljö, 2014).
Hur mycket använder sig lärarna av de matematiska förmågorna i klassrummet, utifrån
resultatet är de 55 procent (n=11) av lärarna som arbetar jättemycket med begreppsförmågan i
klassrummet (se figur, 33) och 50 procent (n=10) som arbetar jättemycket med
problemlösningsförmågan (se figur, 34) 55 procent (n=11) arbetar jättemycket med resonemang
i klassrummet (se figur, 36) och 60 procent (n=12) arbetar med diskussioner i klassrummet (se
figur, 36). Det innebär att det är nästan hälften av lärarna som inte använda de matematiska
förmågorna i klassrummet. Vad beror detta på? Kan de bero på att tiden inte finns till för detta
är något som alltid har lyft på varje VFU och därför hamnar de matematiska förmågorna på
sidan om. Men det kanske också beror på okunskapen på hur lärare ska använda sig av de
matematiska förmågorna i klassrummet? Det innebär att lärarutbildningen bör fokusera på hur
vi lärare kan förmedla de matematiska förmågorna till eleverna. För både lärarutbildningen och
klassrummet borde bygga på sociokulturellt lärande, där Vygotskij lyfter att reflektioner och
kunskaper som fysisk handling är en förutsättning för det fortsatta lärande (Säljö, 2014).
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Därför är det viktigt att lärare jobbar med de matematiska förmågorna i klassrummet för genom
problemlösning får eleverna kunskaper vad målet är och vilka metoder de behöver använda sig
av (Häggblom, 2013). Det innefattar att problemlösning är en process och utifrån detta lär
eleverna sig nya begrepp och färdigheter (Wyndhamn, 1990). Begreppsförmågan är en egen
process, genom funktionella, strukturella och genetiska funktioner. Det innefattar att tänkande
är ett förhållande som leder till relationer genom intryck och objekt och detta skapar förståelse
till komplexet. Komplexet innefattar associativa och innefattar vilka sammankopplingar
eleverna har till olika föremål, det kan vara färg, form med mera (Vygotskij, 2001). Utifrån
detta utvecklar eleverna ett förhållningssätt mellan fakta, algoritmer och begrepp och detta leder
till en djupare förståelse för matematikämnet (Ryve, 2006). Räkneförmågan handlar om räkne
tekniken och det innebär hur eleverna använder uppställning och algoritmer på ett mångsidigt
sätt (Häggblom, 2013). Genom resonemangsförmågan utvecklas eleverna sitt minne och de
bygger upp samband och relationer och detta ökar elevernas förståelse för feluppfattningar
(Häggblom, 2013).
Frågan 15 ”hur goda kunskaper har du inom programmering i dagsläget?” borde ha brutits
ner till mindre frågor, för kunskaper är en öppen fråga. För det är något personligt och jag
som forskare vet inte vad för kunskaper varje informant har inom denna fråga. Borde istället
ha fokuserat frågan på; har du kunskaper att lösa problem? Eller en annan fråga hade kunnat
vara vilka kunskaper har du för att designa algortimer?
Utifrån resultat är det en stor andel lärare som inte har fått utbildning inom programmering
när det blev en del av läroplanen, hela 55 procent (n=11, se figur 17). För ska programmering
vara obligatoriskt i klassrummet redan hösten 2018 krävs det att skolverket lägger större vikt
på att utbilda alla lärare och hitta andra sätt att dela information, detta för att få en likvärdig
skola i hela landet.

7.3 Implikationer för den kommande lärarrollen
Genom detta examensarbete har jag utvecklats inom rollen som lärare och utifrån denna studie
är det många lärare som inte använder sig av de matematiska förmågorna inom programmering.
Detta krävs att lärare får mer kunskaper inom programmering i matematikämnet. För
programmering handlar inte bara om att skriva koder utan det går in i de matematiska
förmågorna. För eleverna behöver kunna kommunicera, diskutera, förstå begrepp, räkna och
problematisera för att kunna arbeta med programmering.
Problemlösningsförmågan bygger på att eleverna ska förstå vad målet är och vilka metoder de
ska använda sig av. Begreppsförmågan bygger på vilka representationsformer; verkligheten,
språk, symboler, bildmodell och konkret material eleverna använder sig av. Detta för att förstå
syftet med lektionen. Räkneförmågan handlar räkne tekniken och det innebär hur eleverna
använder uppställning och algoritmer på ett mångsidigt sätt. Resonemangsförmågan innebär
vilken metod eleverna använder när de för logiska resonemang ur ett grupperspektiv och
individuellt perspektiv. Kommunikationsförmågan handlar om att bygga upp elevernas
ämnesspråk. Det handlar även om att bygga upp elevernas tankeprocess (Häggblom, 2013).
Men det krävs att lärare har en djupare förståelse för vad programmering är för att kunna hjälpa
eleverna i deras fortsatta lärande.
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För genom programmering får eleverna verktyg att hantera ”misslyckande” på ett positivt sätt
genom att använda sig av algoritmisk tänkande (se figur, 4). Där eleverna kan söka igenom vad
som gick fel än att bara använda ett negativt adjektiv, jag kan inte göra detta (se figur, 8). Men
det krävs att lärare bygger upp en arbetsmiljö där samspelet är en viktig faktor för att utvecklas
i vårt gemensamma samhälle (Säljö, 2014).
För att kunna arbeta med de matematiska förmågorna inom programmering krävs det att det
finns material att tillgå och detta för att fler lärare ska kunna jobba med detta i klassrummet.
För det är ofta tiden som sätter gränser, men lärare måste också se vikten vad det ger eleverna
och att arbeta mer sociokulturellt. Där eleverna lär sig av varandra och lärarna lär eleverna och
eleverna lär lärarna. För skolan bygger på att förbereda eleverna till att bli demokratiska
medborgare och detta för att de ska kunna verka i vårt samhälle (Skolverket, 2017a). Det
innebär att eleverna måste kommunicera på ett mångsidigt sätt, de måste föra sina egna
resonemang framåt, de måste kunna använda räkneförmågan för att kunna arbeta och verka i
samhället, lösa problem som uppstår för att kunna ta sig vidare i livet och även kunna diskutera
och stå för sina egna ståndpunkter. Därför krävs det att skolan måste lägga läroböckerna åt sidan
och mer jobba med de matematiska förmågorna och även införliva det i programmeringen.

7.4 Förslag till fortsatt forskning
Detta forskningsämne är relativt nytt och detta innebär att det inte har bedrivit mycket forskning
inom ämnet och därav finns det ett behov av ytterligare forskning inom programmering i
matematikämnet. Förslag på en forskningsfråga som kan studeras är:
-

Elevers attityder till programmering?

En utmaning med denna forskning var att hitta relevant material för att koppla ihop
programmering med de matematiska förmågorna. Detta innebär att det finns behov av forskning
för att utforma material för detta ändamål.
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Bilaga
Bilaga 1 - Informationsbrev
Hej!
Jag heter Ann-Sofie Sandström och studerar till lågstadielärare på Luleå Tekniska Universitet.
Nu är jag inne på min sista termin och ska skriva ett examensarbete om programmering inom
matematikämnet. Syftet med detta examensarbete är att studera vad programmering är för dig
och hur det införlivar sig i matematikämnet.
Examensarbetet utgår från forskningsetiska principer och det innebär att det är frivilligt att
delta, det du skriver kommer inte lämnas ut till kommersiellt bruk eller icke vetenskapliga
syften utan bara till min forskning. Det innebär även att jag inte kommer lämna ut ditt namn
eller något som kan identifiera dig i min forskning.
Mitt examensarbete kommer vara färdigt i slutet av maj och denna forskning kommer vara
offentlig på Luleå Tekniska Universitets hemsida och vem som helst kan läsa den.

Svara senast 18/3 och det bara höra av dig om du har några funderingar.

Med vänliga hälsningar Ann-Sofie Sandström
Mobil: xxxx
Mejl: xxxx
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Bilaga 2- Enkät
Obligatoriska frågor *

Vad är programmering för dig?
E-postadress *
____________________________________________________________
1. Ålder *
____________________________________________________________
2. Kön *
Kvinna
Man
3. Hur många år har du varit lärare? *
____________________________________________________________
4. Vilken utbildad har du? *
____________________________________________________________
5. I vilken stad gjorde du din utbildning? *
____________________________________________________________
6. Fick du under din utbildning arbeta med programmering?
Ja
Nej

7. När fick du reda på att programmering skulle bli en del av läroplanen?
___________________________________________________________
8. Hur fick du reda på att programmering skulle bli en del av läroplanen?
___________________________________________________________
9. Har du fått utbildning inom programmering, när det blev en del av läroplanen?
Ja
Nej

10. Hur lång tid fick du på dig att förbereda dig för programmering?
____________________________________________________________
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11. Vad är din definition på begreppet programmering?
____________________________________________________________
12. Vilka kunskaper skulle du behöva för att bli en bättre lärare inom programmering?

____________________________________________________________
13. Tycker du det är meningsfullt att ha programmering inom matematikämnet?
Ja
Nej
Kanske
14. I vilket stadie tycker du programmering ska ingå?
Lågstadiet
Mellanstadie
tHögstadiet
Gymnasiet
Alla
15. Hur goda kunskaper har du inom programmering i dagsläget?
Inga kunskaper

Mycket goda kunskaper

16. Hur mycket tror du programmering kommer gynna elevernas lärande inom matematik?
Inget

Jättemycket

17. Kan du utveckla ditt svar på förra frågan ”hur mycket tror du programmering kommer
gynna elevernas lärande inom matematik”?

18. Tycker du programmering hör hemma i matematikämnet?
Ja
Nej
Kanske
19. Vilken inställning har du till programmering?
Negativ

Positiv

20. Vilken inställning har du till matematikämnet?
Negativ

Positiv

44

21. Vilket område inom matematiken kan studeras med hjälp av programmering?
____________________________________________________________
22. Vad innebär programmering i praktiken i skolan
____________________________________________________________
23 Hur skulle du bäst introducera programmering för eleverna?
____________________________________________________________
24. Brukar du jobba med programmering utifrån de matematiska förmågorna?
Ja
Nej
25. Om ja, hur införlivar du det i programmering?
____________________________________________________________
26. Vilken utrustning får du tillgång till för att kunna arbeta med programmering?
____________________________________________________________
27. Vilken vikt lägger du på det matematiska begreppen?

Inget

Jättemycket

28. Vilken vikt lägger du på problemlösningar inom matematiken?
Inget

Jättemycket

29. Vilken vikt lägger du på läroboken inom matematiken?
Inget

Jättemycket

30. Vilken vikt lägger du på diskussioner inom matematiken?
Inget

Jättemycket

31. Vilken vikt lägger du på resonemang inom matematik?
Inget

Jättemycket
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