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Sammanfattning 
 
Skolan förändras i takt med att samhället förändras och under hösten 2018 reviderades 
läroplanen, Lgr11 med programmering som nytt inslag i ämnena matematik och teknik. I 
studien analyseras hur programmering används i matematikundervisningen och lärarnas 
inställning till programmering. 
 
Syftet är att undersöka användning av programmering i ämnet matematik i mellanstadiet. 
Följande frågeställningar används för att besvara syftet:  
 

• Hur använder lärare i årskurs 4-6 programmering i matematikundervisning? 
• Vad anser lärarna om deras egna kompetenser inom programmering?  
• Vad har lärare i årskurs 4-6 för inställning till programmering i 

matematikundervisningen. 
• Har implementeringen av programmering påverkat matematikundervisningen?  

 
Data insamlades med en webbaserad enkät som distribuerades digitalt till 41 lärare som 
undervisar i matematik på mellanstadiet. 16 olika skolor från två kommuner har deltagit i 
undersökningen. Empirin har samlats in med hjälp av enkäter och sedan analyserats. 
Resultatet presenteras med hjälp av tabeller och figurer. Det teoretiska ramverk som ligger till 
grund för studien är TPACK (Technological, Pedagogical & Content knowledge). 
 
Resultatet visar att både pedagoger och elever har positiva inställningar till programmering i 
matematikundervisningen. I undervisningen används digitala verktyg som datorer, smartboard 
och iPads. Det digitala verktyg som används av nästan alla respondenter är datorer och 
majoriteten av respondenterna använder sig av programmeringsverktyget Scratch i sin 
undervisning. De flesta respondenterna anser att de är tillräckligt kunniga i de kompetenser 
(teknologiska-, pedagogiska- och ämneskunskaper) som krävs för att undervisa med hjälp av 
programmering men resultatet visar också att det finns en vilja att utvecklas mer och få mer 
kompetensutveckling. Slutligen anser respondenterna att matematikundervisningen inte har 
påverkats något nämnvärt i och med införandet av programmering i Lgr11 då inslaget är så pass 
litet.  
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INLEDNING 
I läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshem (Skolverket 2011), fortsättningsvis 
benämnd Lgr11 står det att ett av skolans viktigaste uppdrag är att skapa demokratiska 
medborgare som har förmågan att klara av att leva i det förändrade och digitaliserade samhälle 
som nu existerar. När samhället förändras behöver även skolan förändras i samma takt och 
riktning.  
 
Läroplanen för grundskolan, Lgr11 reviderades under 2017 och höstterminen 2018 började den 
gälla ute i de svenska skolorna. Vad som kan ses som nytt i den reviderade versionen av 
läroplanen är att den i stora drag fick större fokus på digital kompetens och programmering. I 
ämnena teknik och matematik infördes programmering som ett inslag i det centrala innehållet i 
grundskolans alla år. Eleverna ska nu utveckla kunskaper i att använda digitala verktyg och 
programmering för att bland annat undersöka problemställningar och göra beräkningar 
(Skolverket, 2018).  
 
Genom lärarutbildningens gång har vi diskuterat med andra lärarstudenter och verksamma 
lärare kring varför digitalisering och framförallt programmering har fått en roll i den nya 
läroplanen. Det vanligaste svaret har varit att det är på grund av digitaliseringen som sker i 
samhället och att fler programmerare är något som kommer behövas inom kort. Heimersson 
(2018) menar att det inom de närmsta fyra åren kommer vara en brist på arbetskraft inom 
arbeten som kräver IT-kunskaper och att det inom de åren kommer saknas ca 60 000 
programmerare.  
 
Eftersom programmering är ett nytt inslag i läroplanen tycker vi det vore intressant att se hur 
programmering faktiskt används ute i skolorna. Med hjälp av denna studie vill vi synliggöra 
hur programmering används i matematikundervisningen och även belysa ifall det finns några 
bakomliggande orsaker till att användandet ser ut som det gör.  

Disposition 
Presentationen av denna studie är indelad i fyra huvudrubriker med underrubriker. Den första 
huvudrubriken är Inledning och beskriver syftet med studien, beskriver den teori som ligger till 
grund för studien samt ger en inblick i tidigare forskning. Under den andra rubriken, Metod, 
beskrivs bland annat urval, genomförande och analys. Resultatet av studien presenteras under 
rubriken Resultat och under den sista rubriken, Diskussion, diskuteras studiens resultat och 
metod samt vad för didaktiska konsekvenser studien har.  

Syfte och Frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka användandet av programmering i ämnet matematik i 
mellanstadiet. Följande frågeställningar används för att besvara syftet:  
 

• Hur använder lärare i årskurs 4-6 programmering i matematikundervisning? 
• Vad anser lärarna om deras egna kompetenser inom programmering?  
• Vad har lärare i årskurs 4-6 för inställning till programmering i 

matematikundervisningen? 
• Har implementeringen av programmering påverkat matematikundervisningen?  
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Bakgrund 
I takt med att samhället förändras, förändras även skolan och dess styrdokument. 2011 trädde 
en ny läroplan i kraft vilken innehöll ett större fokus på de digitala verktygen. Under 2017 
reviderades den gamla upplagan av Lgr11 och i den reviderade versionen fick programmering 
och digitala verktyg en ännu större plats. Programmering introducerades inte som ett eget ämne 
utan hamnade som inslag i ämnena matematik och teknik. I ämnet matematik står det:  
 
 

Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i 
att använda digitala verktyg och programmering för att kunna undersöka 
problemställningar och matematiska begrepp, göra beräkningar och för att presentera 
och tolka data. 

 (Skolverket 2018, s.54) 
 
Eleverna ska enligt det centrala innehållet lära sig hur algoritmer kan skapas och användas vid 
programmering samt om programmering i visuella programmeringsmiljöer. Skolan ska 
dessutom stimulera elevernas nyfikenhet och självförtroende samt elevernas vilja att omsätta 
och pröva idéer i handling och lösa problem. Skolan ska bidra till att eleverna får möjlighet att 
utveckla förståelse för hur digitalisering påverkar samhällets utveckling. Alla elever ska också 
ges möjlighet att använda och utveckla sin förmåga att använda digitala verktyg. Utbildningen 
ska även ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens (Skolverket 2018).  
 
Programmering kan enligt Manilla (2017) beskrivas som ett processarbete där man vill 
förverkliga en idé eller lösa ett problem. Under denna process använder utövaren av 
programmering till viss del problemlösning, logiskt och analytiskt tänkande. Vidare diskuterar 
Manilla (2017) datalogiskt tänkande (computational thinking) vilket är något som vi människor 
behöver för att kunna förstå datorerna. Enligt Manilla (2017) lever vi i en allt mer digitaliserad 
värld och behöver vissa strategier som hjälper oss att använda datorer. Nu finns programmering 
och digitalisering som ett inslag i Lgr11 och datalogiskt tänkande har lyfts fram som ett begrepp 
som rör de förmågor som tränas vid programmering (Manilla 2017, ss.78-79).  
 
Digitalisering i skolan handlar om att ändra arbetssätt och metoder för att öka elevernas 
måluppfyllelse. Detta ställer också krav på pedagogers ämneskunskap, pedagogisk kunskap och 
teknisk kunskap som ska integreras i undervisningssituationer. Detta kräver också att lärarna 
har kompetens och tillgång till digitala verktyg i undervisningen (Skolinspektionen 2018).  
 

Teoretiskt ramverk  
Denna studie grundar sig i TPACK-modellen. Koehler och Mishra (2009) har arbetat fram 
modellen som handlar om hur lärare kombinerar sina kompetenser inom pedagogik, teknologi 
samt ämneskunskaper. Dessa tre kunskapsdomäner kombineras för att lärarna ska kunna 
genomföra undervisning med hjälp av digitala verktyg. Teorin förkortades från början TPCK 
men blev omdöpt till TPACK (“tee-pack”) för att teorin skulle bli enklare att komma ihåg och 
för att skapa en mer integrerad helhet för de tre kunskapsdomänerna (Schmidt, Baran, 
Thompson, Mishra, Koehler & Shin 2009, s. 123).  
 
Modellen introducerades som ett teoretiskt ramverk för att förstå den kunskap som krävs hos 
en lärare för att effektivt integrera teknologin i undervisningen. TPACK är en utveckling av 
Shulmans (Shulman 1986) teori PCK, pedagogical content knowledge. Teknologisk kunskap 
inkluderas till Shulmans teori för att skapa TPACK-modellen. Koehler och Mishra (2006) 
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nämner att TPACK är ett teoretiskt ramverk som introducerar relationen och komplexiteten 
mellan de tre kunskapsdomänerna.  
 
Content Knowledge (CK)  
Content Knowledge eller ämneskunskap handlar om att ha kunskap inom ett visst ämne, 
exempelvis matematik eller historia. Det är viktigt att ha kunskaper inom det ämne som ska 
undervisas i för att eleverna ska lära sig rätt saker. Vilka kunskaper som behövs varierar såklart 
inom varje ämne men ska kopplas till den befintliga läroplanen (Koehler & Mishra 2009, s. 63).  
 
Pedagogical Knowledge (PK) 
Pedagogical knowledge eller pedagogisk kunskap handlar om de kunskaper en lärare besitter 
för att bedriva undervisning. Det är en förmåga som innefattar att skapa lektioner och planera 
uppgifter. En pedagog med goda pedagogiska kunskaper kan också motivera eleverna till 
lärande (Koehler & Mishra 2009, s. 64).  
 
Technological Knowledge (TK) 
Technological Knowledge eller teknisk kunskap är precis som de andra två i en ständig 
utveckling. Exempel på tekniska kunskaper är att behärska en dator, veta hur internet används 
på bästa sätt samt användandet av smartboard (Koehler & Mishra 2005, s.133). Det krävs att 
pedagogernas kunskaper hänger med i utvecklingen och att de använder teknologin i det 
vardagliga livet samt i undervisningen. De tekniska kunskaperna bidrar till förståelse och 
kunskap inom kommunikation, problemlösning samt informationshantering (Koehler & Mishra 
2009, s. 64).  
 

 Technological Content Knowledge (TCK) 
Kombinationen mellan teknisk kunskap och ämneskunskap innebär att digitala verktyg används 
för att lära sig om ett specifikt ämne. De digitala verktygen kan också bidra till kunskap 
eftersom innehållet i undervisningen kan presenteras på ett nytt sätt, exempelvis med hjälp av 
inspelade filmer, integrerade webbsidor, vilket i sin tur kan leda till förbättrad förståelse hos 
eleverna (Koehler & Mishra 2009, s. 65). En avgörande kompetens för en lärare är att förstå 
hur teknologi och ämnesinnehåll påverkar varandra. Det räcker inte att behärska ett specifikt 
ämnesområde, det är också viktigt att förstå vilka tekniska verktyg som passar bäst för en 
specifik undervisning och ämne (Tallvid 2015, s.64). Vidare menar Tallvid (2015) att 
matematiken är ett exempel på ett ämne som påverkats av teknologin och de digitala verktygen.  
 

 Technological Pedagogical Knowledge (TPK) 
Den tekniska pedagogiska kunskapen handlar om att läraren ska få till sig nya möjligheter och 
digitala verktyg i undervisningssyfte. Läraren ser till att använda de digitala verktyg som finns 
och inkluderar eleverna i arbetet med de olika digitala verktygen (Koehler & Mishra 2009, s. 
65). Det krävs att lärare förstår hur undervisningen kan påverkas när teknologi införs. Läraren 
måste ha teknisk-pedagogisk kompetens för att kunna stimulera eleverna till lärande i 
exempelvis ett 1:1 klassrum. Teknologin erbjuder möjligheter till kommunikation samt till att 
söka information. För att kunna integrera digitala verktyg i undervisningen behöver läraren ha 
de kompetenser som krävs (Tallvid 2015, ss.64-65).  
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 Pedagogical Content Knowledge (PCK) 
Denna typ av kunskap, pedagogisk ämneskunskap kan jämföras med ämnesdidaktik, alltså att 
läraren anpassar undervisningen till det ämne som eleverna ska lära in. Det är viktigt att läraren 
anpassar och varierar sin undervisning efter både elever och ämne. Läraren kan använda olika 
metoder och strategier för att utveckla elevernas kunskaper (Koehler & Mishra 2009, s. 64).  
 

Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) 
 
Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) är en utveckling av Shulmans (1986) 
teori PCK (Pedagogical Content Knowledge). Detta ramverk används för att förstå lärares 
användning och kunskap om digital teknologi. Teorin är viktig för dagens lärare som ska 
kombinera teknologi, pedagogik och ämneskunskaper. Det räcker såklart inte att enbart ha 
tekniska kunskaper som lärare, det viktiga är hur de tekniska kunskaperna kan integreras med 
de övriga. Nedan illustreras de olika kunskapsdomänerna i en kombinerad figur (figur 1), 
domänerna visas i tre cirklar: pedagogik, teknologi och ämnesinnehåll. Tillsammans kan dessa 
tre områden kombineras för att skapa ny kunskap. För lärare innebär detta att de behöver ha 
kunskap om hur teknologin kan användas i undervisningen och att det är i samspel mellan 
pedagogik, teknologi och ämnesinnehåll som rätt undervisningsmetoder kan tas fram. I 
modellen måste de olika kunskapsdomänerna anpassas för olika ämnen och elevgrupper. Lärare 
ska utveckla förståelse för vilka metoder som är bäst lämpade till att använda teknologin i 
klassrummet. Att ha TPACK-kompetens innebär också att lärare måste förstå hur teknologin 
ska användas för att underlätta för eleverna och kunna använda nya sätt att undervisa (Tallvid 
2015, s. 66).  
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Figur 1. TPACK-modellen 
 
TPACK är också beroende av lärarens egna erfarenheter, vilka elevgrupper det är samt vilka 
resurser som finns. Detta symboliserar den streckade cirkeln i figuren. Teknologin har även 
inverkan i vissa ämnen, exempelvis matematik där undervisningen har förändrats på grund av 
teknologin. Det är viktigt som lärare att kunna förstå hur teknologin och ämnesinnehållet 
påverkar varandra. Alltså att förstå hur ämnesområdet påverkats av olika typer av teknologi. 
Det innebär att lärarna i exempelvis ett 1:1 klassrum måste ha pedagogiska kunskaper inom 
teknologi för att kunna föra vidare kunskapen och veta hur man ska hantera den (Tallvid 2015, 
s.65). 

TPACK i relation till studien 
TPACK-modellen används som teori i denna studie eftersom att den berör digitala verktyg som 
till exempel kan användas vid programmering i matematikundervisningen. För att kunna ge 
eleverna möjlighet till att lära in programmering krävs både ämneskunskaper, pedagogiska 
kunskaper samt teknologiska kunskaper hos läraren. TPACK är som tidigare nämnts en teori 
som fokuserar på dessa tre kunskaper och därför har vi valt att grunda vår studie i den. Vid 
sammanställning av enkätfrågorna har teorin varit med som utgångspunkt för att säkerställa 
undersökningen blir relevant till studiens syfte och frågeställningar. De frågor som går att 
relatera till teorin handlar till största delen om lärarens egen kompetens inom teknologin och 
mer bestämt programmering. Andra frågor som går att relatera till TPACK-modellen handlar 
om pedagogens egen användning av digitala verktyg. Digitala verktyg har en central roll i teorin 
då lärares teknologiska kunskaper har stor betydelse för väl utvecklad undervisning. Enligt 
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Skolinspektionen (2018) ställs det krav på lärare att de besitter ämneskunskaper, pedagogiska 
kunskaper samt tekniska kunskaper för att öka effektiviteten på elevernas måluppfyllelse och 
för att skapa goda undervisningssituationer.  

Tidigare forskning 
Vid framtagande av studiens syfte och frågeställningar har tidigare forskning funnits med som 
utgångspunkt. I vår tidigare genomförda kunskapsöversikt (Hjalmarsson  & Johansson 2019) 
upplevde vi svårigheter att finna forskning gällande programmering i ämnet matematik i 
Skandinavien. På grund av denna insikt valde vi att undersöka hur programmering används i 
ämnet matematik i skolor placerade inom två närliggande kommuner. Fyra frågeställningar 
formulerades där frågeställningarna utgår ifrån tidigare forskning. Den första frågeställningen 
går att relatera till vår kunskapsöversikt där matematikområde och programmeringsverktyg var 
i fokus. 

Användande av programmering i matematikundervisning 
Vi vill ta reda på om samma programmeringsverktyg används här som runt om i världen. I vår 
kunskapsöversikt (Hjalmarsson & Johansson 2019) kartlades vilket matematiskt område som 
berörs främst i samband med programmering. Där framgår det bland annat att Khasawneh 
(2009) i sin studie berör området geometri medan Kalelioglu och Gulbahar (2014) berör 
problemlösning. Dessa två matematiska områden var de som nämndes mest i samband med 
programmering. I Pei, Weintrop och Wilenskys (2018) studie berör de båda dessa områden. 
Eftersom forskningen pekar på att det är geometri och problemlösning som berörs mest i 
samband med programmering är detta en aspekt vi vill undersöka. 
 
Resultaten från vår tidigare kunskapsöversikt belyser även vilka programmeringsverktyg som 
används i forskningsfältet. Resultatet visar att Scratch är det verktyg som används mer frekvent 
än andra. Taylor, Harlow och Forret (2010) beskriver att Scratch är framtaget i 
undervisningssyfte där elever får tillverka musik, spel och berättelser. Scratch används runt om 
i hela världen både i och utanför skolan. Andra artiklar som använde sig av Scratch var 
Saunders, Benton, Kalas, Ivan, Hoyles och Noss. (2018), Brown, Mongan, Kusic, Garbarine, 
Fromm och Fontecchio (2008) och Deveci Topal, Coban Budak & Kolburan Gecer (2017). För 
att programmera kombineras olika block som ger instruktioner till en figur. Verktyget kan 
användas för att utforska programmering och få en inblick i vad det innebär. En intressant 
aspekt som uppmärksammades var att programmering näst intill enbart används vid den 
laborativa och konkreta matematiken. Vi har därför valt att i vår utskickade enkät ha med frågor 
som berör både programmeringsverktyg och matematikområde. 

Vad anser lärarna om deras egna kompetenser 
I Urbina och Pollys (2017) studie anser lärarna att införandet av teknologi i klassrummet har 
ökat elevernas engagemang, självständighet och samarbetsförmåga. De nämner även att 
eleverna blir motiverade i användandet av teknologi, vilket även ökar deras entusiasm i 
skolarbetet. Vidare nämner lärarna i Urbina och Pollys (2017) studie att de anser sig ha 
tillräckliga pedagogiska-, teknologiska- och ämneskunskaper men att det alltid finns mer att 
lära. De beskriver att ämneskunskaper är den domän som är enklast att utveckla men att det är 
viktigt att anpassa sig till förändring. I och med att teknologin utvecklas behöver såväl 
undervisningen och lärarna som skolan utvecklas i takt med teknologin. Slutligen beskriver de 
att de pedagogiska kunskaperna är de svåraste att förbättra, dessa kunskaper förbättras över 
tiden kopplat till erfarenheter och utveckling.  
 



 

7 
 

I Kims (2017) studie intervjuades lärarstudenter och genom en uppgifts- och prestationsbaserad 
intervju kunde studenterna placeras i olika nivåer om teknologiska ämneskunskaper (TCK). En 
av lärarstudenterna nämner att hon enbart använder smartboarden som ett verktyg där hon 
sparade genomgångar och lektioner. Smartboarden blev för henne ett digitalt verktyg för 
kommunikation med eleverna istället för att använda den som ett verktyg för att utveckla 
elevernas matematikförståelse. I undervisningssituationer använde hon sig hellre av papper och 
penna än smartboard då hon inte ansåg att hon hade tillräckliga kompetenser för att använda de 
digitala verktygen i undervisningen. Några av lärarstudenterna som placerades inom avancerad 
nivå av teknisk ämneskunskap (TCK) var mer villiga att använda smartboarden under 
undervisningen. De såg det som ett verktyg för att utveckla elevernas matematikförståelse. 
Slutsatser som dras i Kims (2017) studie är lärarstudenters tilltro och kompetens inom 
användandet av digitala verktyg har ett starkt inflytande på deras kompetenser inom TPACK. 
Lärarstudenter med en mer negativ inställning till användande av digitala verktyg och brist på 
teknisk ämneskunskap (TCK) har således lägre TPACK-kompetenser. Lärarnas tilltro till sina 
egna kompetenser är en aspekt som undersöks i vår studie där respondenterna får besvara en 
fråga gällande ifall de anser sig ha tillräckliga kompetenser inom digitala verktyg för att 
undervisa med hjälp av programmering.  

Inställningar till programmering i matematikundervisning 
Frågeställningen gällande inställning till programmering i matematikundervisning går att 
relatera till tidigare forskning där lärares självförtroende och inställning till programmering är 
i fokus. Benton, Hoyes, Kalas och Noss (2017) belyser i sin artikel bland annat just detta. Deras 
studie innefattar två olika lärare som med hjälp av programmering undervisar i matematik. Den 
ena läraren har ett högre självförtroende i programmering och dessutom en annan inställning 
till programmering än vad den andra läraren har. Deras undervisningsmetoder skiljer sig 
markant där den med högre självförtroende använder sig mer av programmeringen vid 
introduktionen av lektionen. Den andra läraren använder istället andra verktyg såsom inspelade 
filmer och praktiska genomgångar där eleverna deltar. Även resultaten hos eleverna skiljer sig 
i deras studie. På grund av detta har vi formulerat den tredje frågeställningen för att undersöka 
vad mellanstadielärare har för inställning till programmering i ämnet matematik. Ett intresse 
samt ett gott självförtroende till programmering kan leda till att lärarna utvecklar kunskap och 
självförtroende till de andra områdena inom teknologin. Detta har visat sig i tidigare forskning 
ha en stor betydelse för lärares TPACK-kompetenser. Graham et al. (2009) gjorde en studie där 
de undersökte just lärares kompetenser inom TPACK. Studien undersökte enbart de områden 
av TPACK som berörde teknologin, TK, TCK, TPK och TPACK. En viktig faktor i 
undersökningen var lärarnas självförtroende om sina egna teknologiska kunskaper som är 
grunden för att kunna utveckla ett självförtroende i de övriga områdena inom teknologin. 
 
Lärarnas syn på elevernas attityder är en sista aspekt som vi valt att ha med i vår undersökning. 
Just elevernas attityder till programmering är en aspekt som belysts vid tidigare forskning. 
Deveci Topal, Coban Budak och Kolburan Gecer (2017) nämner i sin studie att de under 
observationen samt intervjuerna av eleverna såg att det fanns en positiv inställning till 
programmering hos eleverna. Detta ledde till en högre nyfikenhet och vilja att lära sig. Eftersom 
vår undersökning är utifrån ett lärarperspektiv har vi således valt att ta reda på hur lärarna 
upplever elevernas attityd och inställning till programmering. 
 
I Baturay, Gökcearslan och Sahins (2016) studie nämner de att det tidigare har funnits skillnader 
gällande lärares inställning till datorbaserad undervisning och deras teknologiska kunskaper. I 
studien jämför de lärares inställning och kompetenser utifrån deras kön. Tidigare har det visats 
att manliga lärare har mer positiva inställningar gällande datorbaserad undervisning och 



 

8 
 

programmering. De manliga lärarna hade också högre teknologiska kunskaper (TK) medan de 
kvinnliga lärarna i sin tur hade bättre tekniska ämneskunskaper (TCK). De nämner att det på 
senare år inte längre finns några skillnader på inställningarna hos lärarna samt deras TPACK-
kompetenser, utifrån ett könsperspektiv. 

Har matematikundervisningen påverkats av programmering 
Ingen forskning har hittats som berör frågeställningen om hur matematikundervisningen har 
påverkats av implementeringen av programmering i läroplan. Vi har trots detta valt att 
undersöka denna fråga på grund av att denna undersökning genomförs efter det att 
programmering har blivit implementerat i de svenska skolorna. Vi hoppas därför på att få några 
utsagor från lärare som har undervisat i matematik både före och efter programmering infördes 
i läroplanen och således kan svara på frågan hur matematikundervisningen har påverkats av 
programmering.   
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METOD 
Den metod som använts i studien är kvantitativ metod där enkät har använts som verktyg för 
datainsamling. Vidare kommer urval och genomförande att presenteras. Metoddelen avslutas 
med en analys av det bortfall som blev. 

Enkät  
Vi använde oss av en enkät som metod för datainsamling. Enkäten är utformad och relaterad 
till studiens syfte och frågeställningar (se bilaga 2). Vad som kan anses vara problematiskt med 
enkät är bortfallet som kan bli. Det rekommenderas därför att enkäten är kort så respondenterna 
inte upplever den för mastig. Enkäten behöver ha en uppmärksammande layout som innehåller 
både slutna och öppna frågor (Bryman 2016, s.292). Vidare skriver Bryman (2016) om vikten 
av utformningen av svarsalternativen. De svarsalternativ som finns på de slutna frågorna i 
enkäten presenteras med en vertikal uppställning, då en sådan minskar risken för att 
respondenterna sätter krysset på fel ställe. De frågor som har en horisontell uppställning av 
svaren är de frågor där respondenten får ange svaret i en skala.  
 
Enkäten är en webbaserad enkät som genomförs via ett digitalt verktyg. Detta gör att urvalet 
kan bli betydligt större samt att responsen från respondenterna kan fås snabbare. En annan 
fördel med en webbaserad enkät är att frågorna går att göra obligatoriska vilket leder till att 
enkäten ej kan skickas in med obesvarade frågor. Slutligen valdes en webbaserad enkät då de 
inkomna svaren per automatik kan organiseras och sedan analyseras med hjälp av digitala 
program (Bryman 2016, s.297).  
 
Enkäten är uppdelad i tre huvudblock där varje block innehåller frågor kopplade till en 
frågeställning. Enkäten är uppbyggd på detta sätt för att synliggöra och strukturera 
respondenternas svar och kunna skapa ett tydligare analysarbete. Med hjälp av denna 
uppbyggnad säkerställs det att enkäten utgår ifrån syftet och frågeställningarna och således kan 
det ge arbetet en högre validitet. I ett av blocken kopplad till vår tredje frågeställning har vi för 
avsikt att undersöka lärarnas eget intresse samt självförtroende till programmering. Utöver detta 
undersöks deras inställning till det nya inslaget i läroplanen. Enkäten som skickats ut innehåller 
frågor som berör huruvida lärarna vill ha mer programmering och kompetensutveckling i sin 
yrkesroll.  
 
Utöver de tre blocken är det ytterligare frågor på slutet som berör respondentens bakgrund, så 
kallade bakgrundsfrågor eller demografiska uppgifter. Frågorna handlar då exempelvis om kön, 
ålder, hur länge pedagogen har arbetat som lärare samt vilken lärarutbildning personen har. 
Dessa frågor har vi valt att placera i slutet på enkäten då de ofta upplevs som tråkiga och kan 
minska motivationen till att besvara enkäten. En fördel är också att första frågan har med syftet 
att göra så att den potentielle respondenten direkt kommer i kontakt med relevanta frågor (Trost 
& Hultåker 2016, s.93).  
 
Enkäten innehåller en mängd strukturerade frågor med fasta svarsalternativ, detta för att 
underlätta efterarbetet. Om frågorna är öppna kan vissa svar innehålla få kortfattade stickord 
som blir svåra att tolka medan andra kan bli långa utförliga svar (Trost & Hultåker 2016, s.74). 
För att säkerställa att alla respondenter ges möjligheten att besvara frågan med egna ord har de 
frågor med fasta svarsalternativ ett alternativ där respondenten kan ange ett eget svar.  
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Urval  
Utifrån studiens syfte, som är att undersöka användandet av programmering i ämnet matematik 
i mellanstadiet, har urvalet gjorts. Kriterierna för att delta i undersökningen är att 
respondenterna undervisar i matematik på mellanstadiet, årskurs 4-6. För att på kort tid få in ett 
stort antal respondenter kontaktades de skolor som tidigare besökts under utbildningen samt 
övriga skolor i de kommunerna. Trost och Hultåker (2016) nämner denna typ av urval som 
bekvämlighetsurval, där respondenterna exempelvis kan väljas ut genom att sätta upp ett anslag 
om enkäten eller att forskaren tar de respondenter den kan hitta (Trost & Hultåker 2016, s.31). 
Varför denna metod valdes var för att, som tidigare nämnts, försöka få tag i ett stort antal 
respondenter på kort tid.  
 
Totalt kontaktades 16 skolor i två olika kommuner. Antalet möjliga respondenter, alltså lärare 
som undervisar i matematik i årskurserna 4-6 var totalt 41 stycken.  

Genomförande  
Utskicket av enkäten startade med att vi kontaktade rektorerna på de berörda skolorna. De 
kontaktades i första hand på telefon för att de skulle få en röst bakom arbetet som vi hoppades 
skulle leda till ett större intresse. Efter samtalet mailades ett informationsbrev samt en länk till 
enkäten ut till rektorerna för att de i sin tur skulle vidarebefordra den till berörda lärare. 
Rektorerna mailade sedan oss om hur många lärare de skickat ut enkäten till.   
 
Innan enkäten skickades ut till de berörda skolorna fick sex lärarstudenter från Högskolan i 
Borås besvara en pilotenkät. Tre av lärarstudenterna hade som uppgift att fundera över 
frågornas utformning ifall det fanns några oklarheter. De övriga tre skulle enbart svara på 
enkäten utifrån bästa förmåga. Varför denna metod användes var för att säkerställa att 
enkätfrågorna var formulerade på ett lämpligt sätt samt att vi kunde få respons på frågorna från 
lärarstudenterna. Enkätsvaren som samlades in från försöket gav en förståelse för hur frågorna 
uppfattades och ifall det fanns några eventuella missförstånd (Bryman 2011, s.194). De frågor 
som kunnat missuppfattas formulerades om för att skapa en högre validitet till arbetet.  
 
I informationsbrevet som skickades ut tillsammans med en länk till enkäten valde vi att skriva 
ut ett önskemål om deadline för att förhoppningsvis få in svaren så snabbt som möjligt. 
Deadlinen var satt en vecka från det att respondenterna fick enkäterna till sig vilket kändes 
rimligt eftersom de då gavs möjligheten att fundera över sina svar. Svaren samlades in 
automatiskt och sammanställdes med hjälp av figurer och tabeller.  
 
De frågor som vi hade för avsikt att analysera mer på djupet sammanställdes i tre olika tabeller 
utifrån de tre blocken vi skapat i enkäten. Svaren analyserades utan några analysverktyg utan 
istället låg de tre tabellerna till grund för vårt analysarbete.  

Informationsbrev 
Ett informationsbrev skickades ut i samband med enkäten (se bilaga 1). Vårt informationsbrev 
bifogades i det mail som rektorerna skulle sända vidare till de berörda lärarna. Vi valde också 
att klistra in en del av informationen i början av vår enkät så att respondenterna blev påminda 
om den. Det är en fördel att enkäten och informationen hänger samman för att respondenterna 
ska kunna påminnas om informationen. I informationsbrevet ska det stå vem som genomför 
undersökningen och i vilken syfte undersökningen genomförs. En annan viktig del är 
kontaktuppgifter till de ansvariga och det kunde respondenterna finna längst ner i brevet (Trost 
& Hultåker 2016, s.110).   
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Forskningsetiska principer  
Denna studie tar hänsyn och förhåller sig till de fyra forskningsetiska principerna. Dessa 
principer kan liknas med fyra mål som i möjligaste mån bör uppfyllas. De fyra principerna är: 
Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
 
Informationskravet är den första av de fyra forskningsetiska principerna. Denna princip har vi 
tagit hänsyn till genom att skicka ut ett informationsbrev till deltagarna. Där informerades 
respondenterna om dessa uppgifter samt avslutades med våra kontaktuppgifter för eventuella 
frågor om undersökningen. Vetenskapsrådet (2002, s.7) beskriver denna princip som att 
forskaren måste informera deltagarna om studiens syfte och hur den ska genomföras.  
 
I den andra principen, samtyckeskravet, får respondenterna själva bestämma om sitt 
medverkande. Då enkäten är anonym och skickas till många behövs inget godkännande på 
förhand (Vetenskapsrådet 2002, s.9). Som tidigare nämnts skickades ett informationsbrev ut i 
samband med enkäten där det framkom att det är frivilligt att delta. Ifall respondenterna svarade 
på enkäten sågs det som ett godkännande till att medverka i undersökningen.  
 
Konfidentialitetskravet är den tredje principen som innebär att alla uppgifter i undersökningen 
skall vara anonyma och ingen obehörig får ta del av uppgifterna (Vetenskapsrådet 2002, ss,12-
13). Detta informerades ut till samtliga deltagare via ett informationsbrev.  
 
Den fjärde forskningsetiska principen är nyttjandekravet. I vår undersökning framkom det i 
informationsbrevet att svaren på enkäten endast kommer att användas för den specifika studien. 
Vetenskapsrådet (2002 s.14) beskriver att nyttjandekravet innebär att uppgifter om deltagarna 
endast får användas till forskningens ändamål. 

Reliabilitet och Validitet 
Frågorna i enkäten innehåller inga negationer eller krångliga ord vilket leder till att färre 
respondenter missuppfattar frågorna. Med vanliga ord och enkla satser uppfattar 
förhoppningsvis alla frågan på samma sätt och således leder detta till en hög reliabilitet. För att 
säkerställa att arbetet har en hög reliabilitet gjorde vi en pilotenkät där vissa frågor sedan 
omformulerades för att undvika eventuella missuppfattningar. Om frågorna kan misstolkas blir 
även validiteten på undersökningen låg (Ejlertsson 2014, s.111). Om syftet är att undersöka 
användandet av programmering i ämnet matematik räcker det inte att ha frågor om lärarens 
egna kunskaper om programmering. För att säkerställa validiteten i arbetet har enkätfrågorna 
tagits fram utefter undersökningens syfte och frågeställningar. 
 
Det finns en mängd olika sätt att analysera en studies reliabilitet och validitet. Validitet i en 
enkätundersökning handlar om huruvida enkätfrågorna mäter det som de avser att mäta. En 
undersökning med hög validitet ska inte ha några systematiska fel. Reliabilitet innebär huruvida 
upprepad mätning ger samma resultat. Om undersökningen har en hög reliabilitet ska de 
slumpmässiga felen vara små. Det spelar däremot ingen roll hur bra frågorna är ställda om du 
inte får några som besvarar dem och ett högt bortfall förstör möjligheten att generalisera 
resultatet (Ejlertsson 2014, ss. 107-108). 

Analys 
En inriktning vid kvalitativ analys fokuserar på subjektiva erfarenheter som till exempel 
uppfattningar. Datamaterialet till analysen kan samlas in via enkät med öppna frågor, intervju 
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eller dagbok. Vår analys grundar sig på en enkätundersökning som innehåller både öppna och 
slutna frågor för att undersöka bland annat lärares attityder och inställningar och hur de 
uppfattar användandet av programmering i skolan. Varje kvalitativ studie är unik och de 
mänskliga faktorerna utgör både styrkor och svagheter i forskningen (Fejer & Thornberg 2017, 
s.36).  
 
Kvale (1997) belyser fem olika huvudmetoder för kvalitativ analys. Han ser dessa metoder som 
kvalitativ intervjudata medan Fejes och Thornberg (2017) menar att dessa kan användas för att 
generellt analysera kvalitativ data. Metoderna de nämner är: koncentrering, kategorisering, 
berättelse, tolkning och ad hoc. I vår analys har vi använt oss av koncentrering som innebär att 
den stora empirin koncentreras och omformuleras i färre ord. Kategorisering är en annan av 
metoderna vi använt där materialet har kodats i olika kategorier. Då flertalet av enkätfrågorna 
var öppna vilket resulterat i en hel del text har även tolkning varit till hjälp där de skrivna svaren 
har tolkats.  

Bortfall 
Bortfallet i undersökningen utgörs av de personer som fått enkäten tilldelad men ej besvarat 
den. Ett stort bortfall utgör en osäkerhet kring undersökningen och det är viktigt att sträva efter 
att få ett så litet bortfall som möjligt (Byström 1998, s.267).  
 
Totalt skickades 41 enkäter ut till 16 olika skolor och endast 20 stycken blev besvarade. Det 
totala bortfallet blev således 51 %. I tabell 1 nedan visar hur bortfallet ser ut på respektive skola. 
Nedersta raden visar totala antalet utskickade enkäter, antal besvarade, vilket bortfall det blivit 
samt vad det totala bortfallet på hela undersökningen blev.  
 

 
Tabell 1. Tabell över undersökningens bortfall.  
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RESULTAT 
I detta avsnitt presenteras resultatet av undersökningen. I undersökningen deltog 20 lärare som 
undervisar i matematik på mellanstadiet. Totalt var det 16 kvinnor och 4 män som besvarade 
enkäten.  
 

Hur använder sig lärare i årskurs 4-6 programmering i 
matematikundervisningen?  
Användandet av programmering i matematikundervisningen i årskurs 4-6 är enligt vissa lärare 
under uppstart och därför har de heller inte kunnat ge konkreta svar och exempel. Det finns 
olika digitala verktyg, så som datorer eller iPads, som används i undervisningen. Resultatet 
visar att de digitala verktyg som främst används i samband med programmering i 
matematikundervisningen är datorer. 18 av respondenterna har angett att de använder datorer 
som digitalt verktyg vid programmering. Totalt är det tre av respondenterna som använder Ipad 
och sex som använder Smartboard. Resultatet visar att de flesta av lärarna använder mer än ett 
digitalt verktyg i undervisningen.  
 
Resultatet visar att det finns en mängd olika programmeringsverktyg som används i samband 
med matematikundervisning. Med programmeringsverktyg menas de olika hårdvaror och 
mjukvaror som kan användas för att programmera, exempelvis Blue-Bot och Scratch. Precis 
som i tidigare forskning är Scratch det verktyg som används mest frekvent. Det är 15 av 
respondenterna som använder sig av Scratch i sin undervisning. Precis som vid digitala verktyg 
kan vi se att respondenterna använder sig av flera olika programmeringsverktyg i sin 
undervisning. Övriga programmeringsverktyg som används ofta i skolorna är Micro:bit (tolv 
respondenter) och Minecraft Hour of Code (tio respondenter). Enkätsvaren visar även att det är 
två av respondenterna som använder sig av något eget framtaget material vid programmering. 
Det egna materialet är beskrivet som instruktioner. 
 
I studien undersöktes det i vilka ämnen som respondenterna använde sig av programmering. 
Av respondenterna var det nio stycken som svarade att de endast använde programmering i 
ämnet matematik. Vidare synliggörs det att sju använder programmering i undervisningen i 
både matematik och teknik medan resterande respondenter enbart har inslag av programmering 
i ämnet teknik.  
 
I undersökningen fick lärarna besvara en öppen fråga angående vilka matematiska begrepp som 
används i samband med programmering. På grund av möjligheten att besvara frågan fritt blev 
svaren olika innehållsrika. Begrepp kategoriseras utifrån varje matematiskt område i det 
centrala innehållet i Lgr11. Några av begreppen som nämndes var binära talsystem, mönster, 
koordinatsystem och grader. I tabell 2 presenteras de matematiska områden som lärarna anser 
sig beröra mest i samband med programmering. Vissa av begreppen lärarna nämnde fick 
uteslutas på grund av att de inte hade med matematik att göra utan enbart programmering eller 
begrepp om digitala verktyg. Exempel på begrepp som exkluderats är: hårddisk, skärm, 
programmeringsspråk, tangentbord och loop. I tabellen synliggörs det tydlig att det område 
som flest respondenter berört i samband med programmering är Taluppfattning och tals 
användning.  
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Tabell 2. Tabell över matematiskt område. 
 

Vad anser lärarna om deras egna kompetenser inom 
programmering?  
Vid programmering är det viktigt att som lärare ha flera olika kompetenser för att kunna 
genomföra undervisningen. Lärarens teknologiska kunskap är viktig då programmering till stor 
del kräver kompetenser inom digitala verktyg. Ämneskunskaper är, precis som i övriga delar 
av undervisningen, viktig för att se till att rätt saker lärs ur kopplat till den befintliga läroplanen. 
Slutligen är de pedagogiska kunskaperna precis lika viktig vid programmering som i de övriga 
ämnena för att kunna lägga upp undervisningen på ett bra sätt och motivera eleverna. I studien 
undersöktes hur lärarna såg på sin egen kompetens till att undervisa med hjälp av 
programmering. Resultatet visar att 19 av lärarna anser sig ha fått kompetensutveckling inom 
programmering men fem av dessa anser att den kompetensutveckling de fått inte är tillräcklig. 
Endast en respondent har inte fått någon kompetensutveckling inom området. Vidare 
undersöktes huruvida respondenterna ansåg sig ha tillräcklig kompetens för att undervisa med 
hjälp av programmering. 15 respondenter anser att de har tillräcklig kompetens inom digitala 
verktyg för att bedriva undervisning medan övriga fem inte känner sig ha tillräcklig kompetens. 
En aspekt som visats med hjälp av undersökningen är att enbart två av respondenterna har haft 
inslag av programmering i sin lärarutbildning. Vi har inte kunnat urskilja huruvida lärarnas 
tilltro till sin egen kompetens inom digitala verktyg har någon påverkan på deras användande 
av programmering i matematikundervisningen.  
 

Vad har lärare i årskurs 4-6 för inställning till programmering?  
Respondenterna fick svara på frågan Vad tycker du om att använda programmering i ämnet 
matematik? Då det var en öppet ställd fråga resulterade det i många olika svar där vissa lärare 
uttryckte både positiva och negativa tankar kring programmering. Till största del är det positiva 
svar med kommentarer som: kul, givande, roligt och lärorikt. De respondenter med negativa 
svar berörde främst att programmering är svårt och nytt och en respondent uttryckte sig “det tar 
mycket tid att planera i förhållande till vad det ger i undervisning.” De ansåg även att det kan 
vara svårt med programmering på mellanstadiet. Flera av lärarna såg programmering som en 
utmaning men hade en positiv inställning till det. Både manliga och kvinnliga lärare deltog i 
undersökningen och att det skulle skilja på inställning och kunskaper till teknologi beroende på 
kön är något vi inte kunnat se. 
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En annan fråga som kopplades till lärarnas inställning till programmering var Hur ofta 
programmerar du utanför undervisningssammanhang? Där visar resultatet att tolv 
respondenter, motsvarande 60 %, aldrig programmerar utanför arbetet. Nedan illustreras 
resultatet i form av ett cirkeldiagram (figur 2). 
 

 
Figur 2. Programmerar lärarna utanför undervisningssammanhang? 
 
Respondenterna fick besvara en fråga gällande lärarnas attityder på deras arbetsplats. Frågan 
besvarades med hjälp av en skala från 1-5 där 1 symboliserade mest negativa attityder och 5 
symboliserade mest positiva attityder. Svaren sammanställdes och resulterade i ett medelvärde 
på 3,35. Vad som kan ses i resultatet är att lärarna har en positivare inställning själva än vad de 
upplever att deras kollegor har. Två av respondenterna ansåg att attityderna hos kollegorna var 
en 2:a eller lägre medan det var nio som besvarade frågan med en 4:a eller högre. I enkäten fick 
respondenterna, förutom att svara på frågor om sin egen inställning, även svara på hur de 
upplevde elevernas inställning till programmering. Resultatet visar att lärarna beskriver 
eleverna som positiva, kunniga och intresserade av programmering. Vissa lärare upplever även 
att vissa elever snabbt tröttnar när de stöter på motgångar eller när det blir svårt.  
 
Respondenterna fick svara på ifall de vill ha fler inslag av programmering i undervisningen 
samt ifall de skulle vilja ha mer kompetensutveckling. Gällande frågan om de vill ha fler inslag 
av programmering i undervisningen var majoriteten av respondenterna positivt inställda till det 
och 13 av respondenterna, motsvarande 65 %, besvarade frågan med ett ja. Resultatet illustreras 
i figur 3.  
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Figur 3. Vill du ha fler inslag av programmering i undervisningen? 
 
Resultatet som berör huruvida respondenterna vill ha med kompetensutveckling presenteras 
nedan i figur 4. Det visar att de flesta av respondenterna vill har mer kompetensutveckling och 
utvecklas mer inom området och 16 av dem, motsvarande 80 %, svarade således ja på frågan.  
 

 
Figur 4. Skulle du vilja ha mer kompetensutveckling? 
 

Har implementeringen av programmering påverkat 
matematikundervisningen? 
En del i enkäten berörde hur lärarna upplever att matematikundervisningen, både gällande 
innehåll och arbetssätt, har påverkats av programmering. Flera av respondenterna anser inte att 
undervisningen har påverkats nämnvärt i och med implementeringen av programmering då det 
är ett sånt litet inslag. De nämner också att det endast är några av lektionerna som kretsar kring 
programmering. Vidare beskriver lärarna att läroböckerna har förändrats och att delar av 
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programmering nu är inkluderat i böckerna. Detta anser de som positivt då de “inte alltid 
behöver göra lektionerna så stora bara för att de ska använda sig av programmering”. En annan 
sak som ändrats i matematikundervisningen, som flertalet av respondenterna nämner är att 
undervisningen numera i större grad är datorbaserad. De nämner även att det är ett större fokus 
på konkret material och instruktionsuppgifter. En intressant aspekt som belysts är att lärarna ser 
vissa elever som experter inom området och använder deras kompetenser genom att ta hjälp av 
dem i undervisningen och att både lärare och elever lär av varandra.  
 
En del av respondenterna har i frågorna gett konkreta och utförliga svar men till stor del är det 
besvarat med att respondenterna inte vet hur undervisningen har påverkats, alternativt att de 
undervisat under så kort tid att de inte har något att jämföra med. På grund av att flera besvarat 
frågorna med “vet ej” är detta resultat svårt att generalisera då antalet lärare som gett ett 
informationsrikt svar är relativt få. 
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DISKUSSION 
Resultatdiskussion 
I resultatet har det visats att endast två av respondenterna har haft programmering som ett inslag 
i sin lärarutbildning. Vid en första anblick kan det anses vara konstigt att inte fler har fått 
utbildning i området. Anledningen till att så få respondenter fått detta som inslag i 
lärarutbildningen beror nog helt på att antalet år respondenterna arbetat som lärare var relativt 
högt och det var flera år sedan de gick sin utbildning. Programmering är som tidigare nämnts 
ett nytt inslag i läroplanen och det har lett till att den nuvarande lärarutbildningen har förändrats. 
Vad resultatet dock visar är att även fast väldigt få lärare har fått utbildning inom området via 
lärarutbildningen har 19 av respondenterna fått någon form av kompetensutveckling i 
programmering. Vad vi har märkt under undersökningens gång är att flertalet av respondenterna 
vill ha ännu mer kompetensutveckling då de antingen känner sig osäkra till att undervisa inom 
området eller vill har mer kunskap. Kompetensutveckling som kan leda till högre 
självförtroende och intresse till området vilket i sin tur kan leda till bättre undervisning.  
 
En av kunskapsdomänerna i TPACK berör lärares teknologiska kunskaper. Denna del av teorin 
fokuserar på lärarens användande av digitala verktyg i undervisningssammanhang. Resultatet i 
studien visar att det finns en mängd olika digitala verktyg på skolorna och att det är främst 
datorer som används i samband med programmering. Många av lärarna nämner flera digitala 
verktyg som finns tillgängliga på respektive skolor. Andra digitala verktyg som används är som 
tidigare nämnts iPad och Smartboard. En slutsats som kan dras är att de programmeringsverktyg 
som används på de olika skolorna är lätta att använda på datorer. Programmeringsverktygen 
Scratch och Minecraft Hour of code är enkla att komma åt och använda via internet då de är 
webbaserade. Micro:bit är till skillnad från Scratch och Minecraft Hour of code en  hårdvara 
som används ute på skolorna. Med hjälp av Micro:bit får eleverna programmera en liten “skylt” 
med lampor. Eleverna kan programmera så att lamporna visar olika figurer. Att denna typ av 
programmeringsverktyg inte benämns från varje skola kan vara på grund av ekonomiska 
faktorer. När vi arbetade med vår kunskapsöversikt (Hjalmarsson & Johansson 2019) visade 
det sig att Scratch är de programmeringsverktyg som användes oftast i den 
matematikundervisning som beforskats. I sex av de tio artiklarna som vi då analyserade använde 
Scratch. (e.g. Brown et al. 2008; Kalelioglu & Gulbahar 2014; Saunders et al. 2018; Taylor, 
Harlow & Forret 2010; Benton et al. 2017; Deveci Topal, Coban Budak & Kolburan Gecer 
2017). 
 
Totalt skickades det ut 41 enkäter och 20 stycken blev besvarade. Med en svarsfrekvens på 49 
% blev bortfallet i undersökningen 51 %. Trots att bortfallet är stort kan vi se en viss blandning 
av respondenter och vi ser inte att någon speciell grupp fallit bort och som således inte är 
representerad. En aspekt att diskutera kan vara att det enbart är lärare som har en positiv 
inställning till programmering som känner att denna typ av undersökning är tillräckligt 
intressant för att medverka i. Det kan å andra sidan också vara så att det enbart är de med negativ 
inställning som valt att medverka i undersökningen för att belysa sina tankar kring 
programmering. Detta är dock något vi inte sett då urvalet har innehållit personer med både 
negativa och positiva inställningar till programmering. Trost och Hultåker (2016) belyser att 
det på senare år har blivit allt vanligare med ett större bortfall på enkät- och 
intervjuundersökningar. De nämner att en svarsfrekvens mellan 50 och 75 procent på en 
enkätundersökning är allt vanligare. På grund av det låga antalet besvarade enkäter anser vi 
heller inte att en generalisering av resultatet är befogad. En aspekt vi funderat över är vilka  
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I undersökningen fick respondenterna besvara hur de upplever elevernas attityder till 
programmering. Precis som i Deveci Topal et al. (2017) beskriver lärarna i vår studie eleverna 
som väldigt positiva, nyfikna och intresserade av programmering. Ett fåtal lärare beskriver att 
vissa elever snabbt tröttnar om de stöter på motgångar eller att svårighetsgraden på 
programmeringen ökar. Huruvida detta är ett resultat av programmeringens uppbyggnad eller 
elevernas personliga egenskaper låter vi vara osagt. Vi tror att orsaken till att eleverna har en 
positiv inställning till programmering beror på att de är genuint intresserade av datorer och att 
detta inslag skiljer sig från den “vanliga” undervisningen. Även lärarna i Urbina och Pollys 
(2017) studie beskriver att elevernas engagemang och självständighet har ökat i och med 
teknologin i undervisningen. Urbina och Polly (2017) nämner även att ständigt användande av 
datorbaserad undervisning kan leda till att eleverna kan bli mindre exalterade över att använda 
digitala verktyg och deras motivation till att använda teknologin försvinner. På grund av dessa 
resultat behöver pedagogerna besitta goda pedagogiska kunskaper (PK) för att hitta en balans i 
användandet av teknologin i klassrummet.  
 
Respondenterna fick besvara vilket ämne de främst undervisar i med hjälp av programmering. 
I överensstämmelse med läroplanen är det ämnena matematik och teknik som nämns. Dock är 
det intressant att vissa lärare enbart nämner matematik och vissa enbart teknik. En del av lärarna 
besvarade frågan med både matematik och teknik. Vi kan se att det är flest lärare som svarat att 
de undervisar med hjälp programmering i ämnet matematik. Detta tror vi kan bero på att 
undersökningen gått ut till matematiklärare och därför kan svarsresultatet anses som relativt 
felaktigt. Hade enkäten gått ut till både matematik- och tekniklärare skulle eventuellt det 
resulterat i ett annat resultat.  
 
En aspekt i undersökningen är lärarnas inställning till programmering. Hur lärares inställning 
är till programmering nu när den reviderade läroplanen används i skolan. Majoriteten av 
respondenterna programmerar inte på sin fritid eller utanför undervisningssituationer men de 
har ändå en positiv inställning till programmering. Trots att de flesta av respondenterna anser 
att de har tillräckliga kompetenser för att undervisa med hjälp av programmering vill de även 
få mer kompetensutveckling inom området. De allra flesta av respondenterna vill alltså få mer 
kompetensutveckling och mer än hälften av dem vill ha fler inslag av programmering i sin 
undervisning. En anledning till att de väljer att inte använda programmering utanför 
undervisningssituationer tror vi kan bero på att de vill lämna jobbrelaterade saker på jobbet. En 
ytterligare orsak kan vara att de flesta av respondenterna upplever att de har tillräckliga 
ämneskunskaper inom programmering för att inkludera det i undervisningen. 
 
Till skillnad från lärares inställning, är deras ämneskunskaper en aspekt som benämns i TPACK 
och utgör en viktig del i deras yrkesroll. Att lärare upplever att de har tillräckliga kompetenser 
och att de vill ha ännu mer kompetensutveckling är något vi ser som positivt då det är viktigt 
med utveckling hos lärarna. Likt med respondenterna i vår studie har lärarna i Urbina och Pollys 
(2017) studie besvarat frågor gällande deras TPACK-kompetenser. Resultatet i den studien är 
likvärdigt med vårt resultat då samtliga lärare i den studien upplever att de har goda kunskaper 
inom alla tre områden. Respondenterna i vår studie vill likt respondenterna i Urbina och Pollys 
(2017) studie utveckla sina kunskaper ännu mer. Kim (2017) belyser i sin studie att lärarens 
tilltro och kompetenser inom användandet av digitala verktyg har ett starkt inflytande på deras 
TPACK-kompetenser. Detta är något som vår studie inte befäster då vi inte kunnat se likheter 
mellan respondenter som upplever sig ha tillräckliga kompetenser och deras användande av 
digitala verktyg i samband med programmering.  
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En aspekt som belysts i tidigare forskning är att manliga lärare skulle ha en mer positiv 
inställning och bättre teknologiska kunskaper (TK) medan de kvinnliga lärarna ansågs ha bättre 
tekniska ämneskunskaper (TCK). Resultatet i vår studie, precis som i Baturay, Gökcearslan och 
Sahins (2016) studie bekräftar inte dessa tidigare slutsatser. Vi kan i vår studie inte urskilja 
några skillnader gällande inställning och teknologiska kunskaper som beror på respondentens 
kön.  
 
Kartläggningen av tidigare forskning som gjordes i vår kunskapsöversikt (Hjalmarsson & 
Johansson 2019) visar att geometri och problemlösning är de matematiska områden som 
berördes oftast vid programmering i den matematikundervisning som beforskats. I fyra av tio 
artiklar vi då analyserade berördes problemlösning i samband med programmering (e.g. Brown 
et al. 2009; Psycharis & Kallia 2017). Antalet artiklar som berörde geometri var även det fyra. 
(e.g. Bartollini Bussi & Baccaglini-Frank 2015; Taylor, Harlow & Forret 2010). I denna studie 
undersöktes vilka matematiska begrepp som lärarna berörde mest i samband med 
programmering. Vi har kategoriserat begreppen efter de områden som nämns i det centrala 
innehållet i Lgr11 (Skolverket 2011, ss.56-58). Till skillnad från kunskapsöversikten visar 
denna studie inte samma resultat. De begrepp som direkt kan kopplas till geometri, i detta fall 
begreppet grader, användes endast utav en respondent. Vad som dock är intressant är att de 
begrepp som blivit nämnda i studien går att koppla till alla matematiska områden som nämns i 
det centrala innehållet i Lgr11. 
 
Att resultatet inte stämmer överens med tidigare forskning om lärares användning av 
programmering kopplat till ett specifikt matematiskt område har vi inget direkt svar på. Vi tror 
dock att vilken typ av kompetensutveckling lärare har fått till sig kan vara en bakomliggande 
orsak till att undervisningen ser ut som den gör. En annan aspekt som kan påverka vilket 
matematiskt område programmering används i är att det är ett nytt inslag. Lärarna väljer istället 
att använda de material som finns och inte se programmering som ett hjälpmedel till övriga 
delar av matematikundervisningen.  
 
Den sista frågeställningen som berör hur lärarna upplever att matematikundervisningen, i form 
av innehåll och arbetssätt, har förändrats i och med implementering av programmering har fått 
väldigt olika mycket innehållsrika svar. Till stor del svarade respondenterna att de varken hade 
någon åsikt eller att de inte vet. De respondenter som däremot valde att besvara frågorna 
kopplade till den frågeställningen ansåg att det var en relativt liten förändring. Vi tror, precis 
som några av respondenterna svarade, att förändringen är så liten eftersom att det är ett litet 
inslag som tillkommit i det centrala innehållet i matematik. Gällande arbetssättet ansåg flera 
lärare att det blivit allt vanligare att använda sig av digitala verktyg och konkreta material i 
matematikundervisningen. Vi tror dock att denna förändring snarare är en effekt av att digitala 
verktyg numera finns mer lättillgängligt på skolorna och att de flesta eleverna har en egen dator 
än att programmering har tillkommit i ämnet matematik.  

Metoddiskussion 
Enkäten innehöll endast obligatoriska frågor vilket ledde till att alla frågor blev besvarade av 
respondenterna. Att enkäten enbart hade obligatoriska frågor kan ha lett till att vissa valt att inte 
besvara den. Vi har också sett i de besvarade enkäterna att vissa lärare svarat mycket kortfattat 
och informationsfattigt. Detta tror vi också kan bero på att samtliga frågor var obligatoriska. 
Detta är något som Trost och Hultåker (2016) styrker när de beskriver om skillnaderna mellan 
olika typer av enkäter. Varför vi valde att göra alla frågor obligatoriska var för att undvika ett 
internt bortfall och således få in enkäter vi inte kunnat använda.  
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Det finns både för- och nackdelar med att använda enkät som redskap. Det tar ofta väldigt lång 
tid att genomföra en enkätundersökning och det är många delar som måste klargöras mycket 
noggrant innan den kan skickas ut (Trost & Hultåker 2016, s.10). På grund av tidsbristen så 
valde vi därför att genomföra en webbaserad enkät som innehöll många flervalsfrågor vilket 
ledde till att den gick snabbt att besvara. Genom att använda oss av en webbenkät kunde vi 
snabbt komma i kontakt med berörda pedagoger ute på skolorna. Vi valde att kontakta 
rektorerna på respektive skola som visade sig vara positiva till att hjälpa oss att vidarebefordra 
enkäten till berörda lärare. En nackdel som vi uppmärksammat med att använda enkät som 
metod är att det kan bli ett stort bortfall. Trots att rektorerna på skolorna vi valde att kontakta 
var positivt inställda till enkäten uteblev en hel del svar. Detta gör att det blir svårt att 
generalisera resultatet eftersom att svarsfrekvensen inte blev särskilt hög.  
 
När enkäten skulle skickas ut valde vi, som tidigare nämnts, att kontakta rektorerna på skolorna 
för att de i sin tur skulle skicka den vidare till berörda lärare. Vi valde att göra på detta sätt i 
förhoppning om att en förfrågan om en enkät som kommit från rektorn skulle kännas mer viktig. 
En annan anledning till att vi valde att göra på detta sätt var för att effektivisera utskicket då 
rektorerna har de kontaktuppgifter som krävs samt har koll på vilka lärare som hamnade inom 
vårt urval av deltagare. Nu i efterhand har vi funderat på huruvida det hade varit bättre för 
svarsfrekvensen att själva besöka de skolor vi avsett att göra studien på. Bristen på tid var en 
stor bidragande orsak till att detta inte utfördes. Vi tror dock att ett personligt möte och 
presentation av arbetet samt enkäten skulle kunna lett till högre svarsfrekvens och således ett 
mindre bortfall. Christoffersen och Johannessen (2015, s.162) nämner att det är väldigt sällan 
alla enkäter besvaras före tidsbegränsningen och att en påminnelse kan vara nödvändig. Vi 
valde att skicka ut en påminnelse till rektorerna två veckor efter första utskicket så att de i sin 
tur kunde skicka den vidare. Påminnelsen gav bra effekt och gjorde att fler enkäter besvarades. 
 
En avsikt vi hade med enkäten var att undersöka vilket matematikområde som lärarna ansåg att 
deras undervisning med hjälp av programmering berörde. Vi formulerade en fråga som löd 
“Vilket matematikområde berör du vid undervisning med hjälp av programmering?”. Efter vår 
pilotenkät där sex lärarstudenter från Högskolan i Borås fick besvara enkäten märkte vi att 
denna formulering kunde leda till missförstånd. Då matematikområde kan tolkas på olika sätt 
valde vi att göra om frågan. Vi diskuterade ifall vi skulle göra frågan till en flervalsfråga så att 
respondenterna skulle få alternativ på vad matematikområde kunde vara. Vi upplevde dock att 
olika alternativ skulle kunna leda respondenterna till att bara välja något av alternativen istället 
för att tänka till själva och skriva vad de kommit fram till. Istället för att göra frågan till en 
flervalsfråga valde vi att omformulera den. Frågan som gick ut till respondenterna löd istället: 
“Vilka matematiska begrepp berör ni mest i samband med programmering?”. Vid insamlandet 
av enkätsvar insåg vi att detta inte blev precis så som vi tänkt oss från början. Istället för att få 
konkreta exempel på delar inom matematiken som berördes fick vi olika begrepp som de 
använder när de programmerar. Delar av dessa begrepp används också inom andra delar av 
matematiken vilket gör att det ändå går att analysera vilka delar inom matematiken som berörs. 
För studien som helhet anser vi inte att detta har påverkat den nämnvärt då vi ändå kunnat samla 
in lärarnas utsagor om vad programmeringen berör i matematikundervisningen. Med detta sagt 
tror vi ändå att det hade varit en intressant aspekt att ha med vilka olika delar inom matematiken 
som berörs utifrån ett lärarperspektiv. 
 
Då svarsfrekvensen i vår undersökning var låg och endast 20 deltagare valde att besvara enkäten 
är denna studie väldigt liten i sitt sammanhang. Vi är medvetna om att det låga antalet besvarade 
enkäter gör att resultaten är svåra att generalisera och att det således inte behöver se ut på detta 
sätt generellt. Det låga antalet respondenter gör också att en kvantitativ analys på svaren inte är 
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möjlig och ett signifikativt resultat kan således inte presenteras. Med detta i åtanke valde vi 
istället att göra en kvalitativ analys genom att kategorisera, koncentrera och tolka den empirin 
vi samlat in. Fokus har legat på respondenternas subjektiva erfarenheter som exempelvis deras 
uppfattningar om attityd och inställning till programmering. Denna typ av analys anser vi har 
passat denna undersökning bäst då kvantiteten i empirin inte har funnits där.   

Didaktiska konsekvenser 
I studien har vi kunnat påvisa vissa resultat som även styrks av tidigare forskning. Exempelvis 
har det visats att elever har en positiv inställning, nyfikenhet och engagemang till 
programmering. Ytterligare ett exempel som påvisats är att Scratch är det 
programmeringsverktyg som används mest frekvent i vår studie och även i övrig forskning vi 
tagit del av. Trots att vissa resultat har påvisats är det viktigt att ha i åtanke att detta är en mindre 
enkätstudie med få respondenter. Således är det svårt att generalisera resultatet även fast 
liknande resultat påvisats i tidigare forskning.  
 
Vi hoppas och tror att denna studie kan bidra till mer kunskap om TPACK och vad detta 
innebär. Vi anser att det är viktigt för både verksamma och framtida lärare att vara väl insatta i 
de kunskapsdomäner som behövs för att genomföra bra undervisning. Vad vi anser som positivt 
med studien är att den belyser att majoriteten av besvarande lärare har fått genomgå en 
kompetensutveckling. Detta tolkar vi som att skolan fortsätter att utvecklas i takt med 
samhällets utveckling. Att dessutom de flesta av lärarna både känner sig tillräckligt kompetenta 
och trots detta önskar mer kompetensutveckling inom området ser vi som ett positivt tecken då 
en vilja att utvecklas finns hos lärarna.  
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BILAGOR 
 
Bilaga 1 

 

 
  
Följebrev                                               Februari 2019 
                  
Till lärare som arbetar i årskurserna 4-6 och undervisar i matematik.  
 
Vi heter Elin Hjalmarsson och Robin Johansson och studerar vår åttonde och sista termin till 
grundskolelärare med inriktning 4-6 vid Högskolan i Borås, akademin för bibliotek, 
information, pedagogik och IT. Under sista terminen ska vi studenter genomföra ett 
examensarbete där ett valt område ska undersökas. Vi har valt att fokusera på användandet av 
programmering i ämnet matematik ur ett lärarperspektiv. Vi kommer att lämna ut en digital 
enkät till lärare som arbetar på mellanstadiet och undervisar i matematik. 
 
Ditt deltagande är naturligtvis frivilligt, men vi ser gärna att du medverkar och svarar på våra 
frågor.  
 
Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att de kommer att databehandlas 
utan identitetsuppgifter. De svar som framkommit i undersökningen används enbart för denna 
undersöknings syfte.  
 
Om ni har frågor eller funderingar kring undersökningen kan ni kontakta någon av oss: 
 
Robin Johansson                        Elin Hjalmarsson 
0707-XXXXXX                           0705-XXXXXX 
robinwjohansson@gmail.com                        eliin.hjalmarsson@outlook.com 
 
Vi hoppas att ni vill delta i vår undersökning och ser helst att enkäten är besvarad senast söndag 
10/2. 
 
Tack på förhand. 
Med vänliga hälsningar  
 
Robin Johansson och Elin Hjalmarsson  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Bilaga 2 
 
Enkätundersökning 
 
Vi heter Elin Hjalmarsson och Robin Johansson och studerar vår åttonde och sista termin till 
grundskolelärare med inriktning 4-6 vid Högskolan i Borås, akademin för bibliotek, 
information, pedagogik och IT. Under sista terminen ska vi studenter genomföra ett 
examensarbete där ett valt område ska undersökas. Vi har valt att fokusera på användandet av 
programmering i ämnet matematik ur ett lärarperspektiv. 
 
1.Vilken typ av programmeringsverktyg använder du under matematikundervisningen?  
 
Bee-bot    Scratch     Micro:bit     Blue-boot    Minecraf Hour of Code    Mindstorm 
Lego     Annat….. 
 
2. Vilka matematiska begrepp berör ni mest i samband med programmering?  
 
3. Vilka digitala verktyg använder ni vid programmering i matematikundervisningen?  
 
4. Hur ofta använder ni programmering i matematikundervisning?  
En gång per dag 
En gång i veckan  
Flera gånger i veckan 
En gång i månaden 
En gång per termin  
Annat…  
 
5. I vilket ämne använder ni programmering oftast?  
Matematik        Teknik        Annat…  
 
6. Följer du något material framtaget av någon annan än dig själv när du programmerar?  
Ja        Delvis            Nej            Annat…  
 
7. Vilka digitala verktyg har ni tillgängliga på er skola?  
Dator        Surfplatta        Mobiltelefon        Smartboard         Annat… 
 
8. Har ni fått någon kompetensutveckling inom programmering?  
Ja        Nej        Ja, men inte tillräckligt         Annat…  
 
9. Har du haft något inslag av programmering i din lärarutbildning?  
Ja        Nej  
 
10. Känner du att du har tillräcklig kompetens inom digitala verktyg för att undervisa 
med hjälp av programmering? 
Ja        Nej         
 
11. I vilken utsträckning programmerar du utanför undervisningssammanhang?  
Ja, ofta        Ja, Ibland        Ja, men sällan        Nej, aldrig  
 
12. Vad tycker du om att använda programmering i ämnet matematik?  



 

 
 

 
13. Hur upplever du attityderna till programmering mellan lärare på skolan?  
Negativt      1        2        3        4        5     Positivt  
 
14. Hur har det matematiska innehållet i undervisningen ändrats i och med 
implementering av programmering i ämnet? 
 
15. Hur har arbetssättet ändras i matematikundervisningen i och med implementering av 
programmering i ämnet? 
 
16. Hur upplever du elevernas inställning till programmering?  
 
17. Skulle du vilja ha fler inslag av programmering i din undervisning?  
    Ja        Nej 
  
18. Skulle du vilja ha mer kompetensutveckling inom programmering?  
    Ja        Nej  
 
19. Kön  
    Kvinna            Man 
 
20. Ålder 
20-25        26-30        31-35        36-40        41-45        46-50        51-55        56-60        61-
65        66-70  
 
21. Vad har du för pedagogisk utbildning?  
 
22. Hur länge har du arbetat som lärare?  
1-3 år        4-6 år        7-9 år        10-12 år        13-15 år        16-18 år    19-21 år     Fler än 22 år 
 
23. Vilken skola arbetar du på? 
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