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Sammanfattning
I takt med att allt större delar av vår vardag blir digitaliserad finns ett behov att utbilda
medborgare i syfte att stärka deras digitala kompetens. Som ett led i detta arbete har det beslutats
att programmering skall införas som metod för problemlösning inom matematikämnet på
gymnasiet. Eftersom programmering inte tidigare har varit en del av det centrala innehållet i
matematik är det många lärare idag som saknar kompetens inom programmering.
Syftet med det här arbetet är att undersöka hur några lärare i en medelstor kommun upplever
implementeringen av programmering i matematikkurserna i gymnasiet. För att få ett underlag att
analysera valdes kvalitativ intervju, där fyra lärare valde att ställa upp.
Resultatet av studien visar att det i dagsläget finns många frågetecken kring hur programmering
skall implementeras i matematikämnet. Några av lärarna är negativt inställda och menar att de
inte tror att det finns tid för programmering utöver de andra momenten i matematikkurserna
som också skall behandlas under lektionstiden. Andra lärare anser att det kan träna elevernas
förmåga att lösa problem, om det genomförs på rätt sätt i undervisningen. Undersökningen visar
att det finns skilda åsikter om vad begreppet programmering har för innebörd. Skolverkets
definition av programmering innefattar problembeskrivning, val av lösningsmetod, prövning och
omprövning och även dokumentation av arbetsprocessen. För många av informanterna är
programmering synonymt med att skriva kod. Denna skillnad i föreställning är av betydelse
eftersom det i stor grad påverkar hur arbetet i klassrummet kommer se ut.
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1 Inledning
Utvecklingen inom tekniska områden går framåt och utökas ständigt till att omfatta allt större
delar av vardagen. Det pratas inte längre om IT utan om digitalisering. Man kan tydligt se hur allt
fler tjänster blir digitaliserade i allt större utsträckning. En ökad digitalisering medför att behovet
av digitalt kompetenta medborgare ökar. Regeringens digitaliseringskommissionen talar om
samhällets digitala kompetens (SOU 2016:89) och som en del i att öka den digitala kompetensen
hos Sveriges medborgare vill de förmå skolväsendet att i högre grad utnyttja digitaliseringens
möjligheter. Detta har mynnat ut i att man vill införa programmering i främst grundskolan men
även på gymnasiet, där främst i matematikämnet (Skolverket, 2016).
Denna snabba utveckling medför utmaningar inom skolväsendet. Regeringens
digitaliseringskommission (SOU 2014:13) beskriver ett antal framgångsfaktorer knutna till
digitaliseringens betydelse för inlärning hos en individ: ”framgångsfaktorer tycks vara lärarens
digitala kompetens, förmåga att leda skolarbete, integrera IT i undervisningen och ge eleverna
tydliga men uppnåbara utmaningar” (s. 19-20). Samtidigt uppger Regeringens
digitaliseringskommission att många lärare idag känner osäkerhet inför undervisning där digitala
verktyg är ett moment i kursen. De skriver därför att det är ett krav att lärare ska erbjudas
kompetensutveckling för att i större utsträckning dra nytta av de digitala verktyg som finns
tillgängliga (SOU 2014:13).
Ett vanligt förekommande argument för att införa programmering i matematiken är de så kallade
transfereffekterna. Transfereffekten innebär att genom att eleverna tillägnar sig programmering
kommer även deras kunskaper i matematik att utvecklas. Det saknas idag entydig, generaliserbar
forskning som talar för ett sådant samband (Kjällander, Åkerfeldt & Petersen, 2016), ändå återges
detta argument i samhällsdebatten för att införa programmering i matematiken (se t.ex. Bowman
& Melchior, 2017, 17 januari). Det nationalekonomiska perspektivet där Sverige behöver fostra
medborgare som i framtiden ska kunna gynna landets ekonomiska tillväxt är ett annat vanligt
argument som Kjällander et al. (2016) nämner. Regeringens digitaliseringskommission hävdar att
för att Sverige ska vara en kunskapsnation även i framtiden och fortsatt vara konkurrenskraftig på
världsmarknaden så behöver Sveriges befolkning behärska programkod (SOU 2014:13).
Hur en reform tas emot, genomarbetas, och slutligen inkorporeras i undervisningen beror till stor
del på läraren, och dennes föreställningar om undervisning och lärande. Bergqvist et al. (2010)
beskriver ett antal aspekter för förändring av föreställningar. En av dem är hur läraren tolkar
innebörden av ett begrepp, exempelvis programmering. Hur läraren tolkar programmeringens
innebörd i styrdokumenten är kopplat till den uppfattning läraren har om programmering.
Lärarens uppfattning kring innehållet påverkar i sin tur hur innehållet konkret kommer till uttryck
i undervisningen (Bergqvist et al., 2010; Marton & Booth, 1997). Vi vet att det finns brister i
lärares digitala kompetens (SOU 2014:13), men hur uppfattar de egentligen programmering och
dess implementering?
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1.1 Bakgrund
I september 2015 fick Statens skolverk i uppdrag av regeringen att ta fram förslag på ”nationella
IT-strategier för skolväsendet.” Syftet med uppdraget var att i större utsträckning säkerställa att
alla elever i Sverige får en likvärdig tillgång till IT och därigenom förstärka den digitala
kompetensen både hos elever och lärare i den svenska skolan (Regeringen, 2015). Utifrån de
direktiv Skolverket fick från regeringen presenterades under 2016 förändringar i läroplaner,
kursplaner, ämnesplaner och examensmål (Skolverket 2016). Utöver förtydliganden angående
digital kompetens ges särskilt utrymme till begreppet programmering, som bedöms vara en del av
den digitala kompetensen som elever bör utveckla. Vad programmering innebär kan variera
utifrån sammanhang. För de flesta är programmering synonymt med att skriva kod som fungerar
som instruktioner för en dator. I ett vidare perspektiv kan programmering omfatta
problembeskrivning, val av lösningsmetod, prövning och omprövning och även dokumentation
av arbetsprocessen. Skolverket (2016) anger att detta senare perspektiv är det som legat till grund
för förändringarna i styrdokumenten. I mars 2017 beslutade regeringen att styrdokumenten för
skolan ska förändras, enligt Skolverkets förslag, för att bättre spegla det moderna samhället där
den fortsatta tekniska utvecklingen ställer allt högre krav på elevers förståelse för de
konsekvenser som den ökande digitaliseringen medför (Regeringskansliet, 2017).
Från och med 1 juli 2018 kommer en reviderad version av läroplanen för gymnasieskolan (lgy 11)
att träda i kraft. I den reviderade versionen har digital kompetens fått större utrymme genom att i
styrdokumentet presenteras på ett tydligare vis (Regeringskansliet, 2017). Digital kompetens är en
av EU:s nyckelkompetenser för livslångt lärande, vilket innebär att den anses vara en kompetens
som alla individer i det moderna samhället behöver (Europaparlamentet, 2006). Regeringens
digitaliseringskommission beskriver digital kompetens som ett mått på hur väl en individ kan
använda sig av digitala verktyg och tjänster, söka efter information och på olika sätt interagera
med den digitala världen samt ha förståelse för de möjligheter och risker digitaliseringen medför
för individen och samhället i stort (SOU 2015:28).

1.2 Förändringar i styrdokumenten
På uppdrag av regeringen tog Skolverket fram förslag på förändringar i läroplanerna för de olika
delarna av skolväsendet, samt förändringar i enskilda ämnesplaner. En av förändringarna i
regeringens (Regeringskansliet, 2017) beslut lyder: ”Programmering införs som ett tydligt inslag i
flera olika ämnen i grundskolan, framförallt i teknik- och matematikämnena” (s.1). Eleverna ska
alltså under grundskoletiden lära sig att programmera. Detta leder naturligt till följande frågor:
hur vill Skolverket att undervisningen skall förändras för att de nya kraven ska tillfredsställas, och:
vad finns det för resurser att tillgå för att fortbilda de lärare som idag bedriver undervisning i
matematik men som saknar kompetens inom programmering? Dessa frågor är inte bara relevanta
för lärare inom grundskolan. Användning av digitala hjälpmedel i allmänhet och programmering i
synnerhet bör följa en tydlig progression från grundskolan upp till gymnasieskolan.
Programmering nämns inte i läroplanen för gymnasieskolan utan återfinns bara explicit i
ämnesplanerna. De ämnesplaner som är relevanta för det här arbetet är kurserna i matematik på
gymnasiet. Programmering är en del av det centrala innehållet i följande kurser: matematik 1c, 2c,
3bc, 4, 5 och matematik – specialisering.
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De förändringar som Skolverket har gjort i ämnesplanerna i matematik vad gällande
programmering ser likadan ut i samtliga kurser. Texten nedan är tagen från den reviderade
versionen av ämnesplanen för gymnasiematematiken (Skolverket, u.å.): ”Problemlösning:
strategier för matematisk problemlösning inklusive användningmodellering av olika situationer,
såväl med som utan digitala medier och verktyg och programmering” (Skolverket, u.å.). På
Skolverkets hemsida finns kommentarer till ämnet matematik (Skolverket u.å.). Där beskrivs
bland annat de matematiska förmågorna som eleverna ska utveckla under kursernas gång. Där
finns även ett avsnitt som behandlar programmering som problemlösningsstrategi. Skolverket
skriver att formuleringen är medvetet vag för att ”tillåta stor variation” både hur programmering
ska implementeras i undervisningen samt hur stort utrymme av lektionstid denna arbetsform ska
uppta. Vidare skriver Skolverket att valet av programmeringsmiljö är upp till lärare och elev,
förutsatt att programmering används i någon utsträckning som en problemlösningsstrategi.
Stycket avslutas med att om en elev saknar relevanta kunskaper inom programmering så kan
kalkylblad (ex Excel) användas. Den relativt korta tidsperioden som denna förändring har
utspelat sig över ger upphov till problem främst för de lärare som undervisar i matematik men
vars tekniska eller digitala kompetens inte inbegriper programmering.

1.3 Syfte

Syftet med det här arbetet är att undersöka hur några lärare i en medelstor kommun upplever
implementeringen av programmering i matematikkurserna i gymnasiet.

1.4 Frågeställning
De frågor som jag vill besvara med det här arbetet är:
- Hur upplever de tillfrågade lärarna programmering i relation till matematikämnet?
- Vilket stöd upplever de tillfrågade lärarna att de får i relation till implementeringen av
programmering i matematik?
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2 Tidigare forskning
I läroplanen för gymnasieskolans första delkapitel som handlar om skolans värdegrund och
uppgifter kan man läsa följande: ”Undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet” (Skolverket 2017b). Detta går även att läsa i Skollagen (SFS 2010:800). Denna
grundval inom skolans uppdrag innebär att motiven bakom programmeringens inkorporering i
matematiken bör ifrågasättas och kritiseras. Leder programmering till att elevens matematiska
förmågor utvecklas eller leder programmering till att man blir bättre på programmering? Existerar
vetenskapliga belägg som pekar mot att man faktiskt utvecklar sin matematiska kompetens i
allmänhet och problemlösning i synnerhet om man ägnar sig åt programmering?
Kjällander et al. (2016) har på Skolverkets begäran sammanställt en översikt av forskning och
erfarenheter som behandlar programmering i skolan. Deras arbete visar att det finns en
begränsad mängd forskningsresultat inom svensk skola med avseende på programmering och vad
programmering har för styrkor och svagheter i undervisningen. De konstaterar dessutom att det
finns begränsad beprövad erfarenhet, men att dessa resultat i viss mån var vad man väntade sig
eftersom ämnet är relativt nytt inom skolväsendet. Det framkommer även i Kjällanders
sammanställning att begreppet datalogiskt tänkande är att föredra framför programmering.
Datalogiskt tänkande är ett begrepp som först användes av Seymour Papert på 1980-talet. Medan
programmering skulle kunna ses som att användaren skriver kod för att instruera exempelvis en
dator om hur den ska bete sig, är datalogiskt tänkande istället ett vidare begrepp som involverar
problemformulering, val av lösning, själva kodningen, testning och dokumentation (Kjällander et
al., 2016). Jeanette Wing är en datorforskare som beskriver datalogiskt tänkande på följande sätt:
”[Datalogiskt tänkande] är att ha det självförtroende som krävs för att använda, modifiera och
påverka ett stort komplext system på ett säkert sätt utan att förstå varje detalj” (Wing, 2006, s. 33,
författarens översättning). Datalogiskt tänkande ska ses som ett sätt för människan att lösa
problem med hjälp av datorer (Wing, 2006). Papert är en av initiativtagarna bakom
programmeringsspråket LOGO, som riktar sig till barn i syfte att ge dem möjligheten att genom
olika kommandon kontrollera en dator och förmå den att göra som de vill (Hedrén, 1990). Papert
ansåg att när barn och unga får möjligheten att genom programmering kontrollera en dator och i
efterhand reflekterar över sitt lärande kommer de att utveckla kunskaper och förmågor som är av
värde även inom andra områden. Dessa transfereffekter har dock inte konsekvent påvisats och
som ett resultat av detta blev det inte något större genomslag för programmering, eller datalogiskt
tänkande, i skolan (Kjällander et al., 2016; Hedrén, 1990).
Lambic (2010) beskriver ett projekt där 114 elever deltog för att synliggöra matematikens
betydelse utanför klassrummet. Eleverna fick arbeta tillsammans och skapa datorprogram som
utförde olika matematiska uppgifter. Projektet visade att denna typ av undervisning, där eleverna
arbetar i mindre grupper och läraren framförallt agerar stöd för eleverna när de behöver det, kan
användas för att öka elevernas motivation gentemot matematik. Resultaten från projektet visade
även att fler elever kunde tänka sig att i framtiden söka sig till utbildningar som är av teknisk
karaktär. Studien besvarar dock inte frågan om huruvida programmering medför några
transfereffekter till elevernas kunskaper inom matematik (Lambic, 2010).
En studie gjord av Psycharis och Kallia (2017) syftar till att behandla vad programmering har för
påverkan på elevers resonemangsförmåga, deras matematiska self-efficacy samt deras förmåga till
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problemlösning. Self-efficacy, det vill säga elevens tilltro till sig själv att lyckas med en viss
handling i en särskild situation, har visat sig vara en viktig del av elevers matematiska prestationer
(Psycharis & Kallia, 2017). Studien bygger på en elevgrupp, som går sista året på gymnasiet, som
får ta del av programmering i sin ordinarie matematikundervisning och en kontrollgrupp som
läser matematik utan implementerad programmering i undervisningen. Studiens resultat visar att
det finns en statistiskt signifikant skillnad i resonemangsförmåga och self-efficacy till fördel för
den elevgrupp som i matematikundervisningen arbetat med programmering. Elevgruppens
problemlösningsförmåga ökade även den, men jämfört med kontrollgruppens resultat var den
inte statistiskt signifikant. Elevernas resonemangsförmåga testades före och efter en 90 minuter
lång programmeringslektion, vilket därmed inte testar elevernas förmåga att bibehålla kunskap
över en längre period.
Hedréns (1990) behandlar i sin avhandling programmering i grundskolan och vad det har för
effekter på barns inlärning och förhållning till matematik. Hedrén (1990) hade för avsikt att
beskriva förändringar i elevernas kunskaper inom geometri och aritmetik, deras talbegrepp samt
deras förmåga till problemlösning. Hedréns (1990) forskningsprojekt gick ut på att jämföra två
försöksklasser med två jämförelseklasser under två läsår. Försöksklasserna arbetade med LOGO
under vissa matematiklektioner medans jämförelseklasserna enbart arbetade med ordinarie
läromedel (Hedrén 1990). Hedrén (1990) redovisar signifikanta skillnader mellan klasserna inom
geometri och aritmetik, till försöksklassernas fördel. Skillnader inom problemlösning och
talbegrepp var däremot inte signifikanta. Försöksklasserna bibehöll däremot sin motivation för
matematik under en längre period än jämförelseklasserna, i linje med Lambics (2010) resultat. Att
programmering kan vara ett sätt att konkretisera det man arbetar med nämner Erlandsson (2017).
När eleverna förstår vad de räknar ut tycker de också att ämnet blir roligare. Hedrén (1990)
jämförde även de två försöksklasserna och deras resultat. Den största skillnaden mellan klasserna
var att de hade lärare med olika inställning till programmering. Den första klassen hade en lärare
som inte styrde lektionen särskilt mycket och den andra läraren hade många genomgångar av nytt
material och var snabbt framme för att hjälpa eleverna när de fastnade någonstans. Resultatet av
Hedréns (1990) undersökning visar att de elever i försöksklassen som tilläts arbeta på egen hand i
större utsträckning hade bättre resultat på de test som prövade elevernas kunskaper inom
aritmetik och geometri. Det var däremot inte fallet när elevernas problemlösningsförmåga eller
deras kunskaper om talbegrepp testades, där var klasserna relativt lika (Hedrén, 1990). I Hedréns
(1990) undersökning deltog 77 elever, vilket naturligtvis gör det svårt att dra några generella
slutsatser.
Yeh och Chandra (2015) har liksom Hedrén utfört ett experiment med barn som får arbeta med
LOGO. De lät barnen arbeta med en utökad variant av LOGO som kompletterats med stöd för
3D. Eleverna tog sig an uppgiften att programmera ett (av deltagarna) valt landskap med
tillhörande figurer. Experimentets syfte var att undersöka huruvida eleverna utvecklade
matematiska begrepp inom 3D-geometri. Yeh och Chandra (2015) såg att eleverna som deltog i
experimentet inte bara utvecklade sina kunskaper om geometri utan även aritmetik, skala,
förmågan att se mönster, algebra samt sannolikhet. Ett intressant resultat är att en stor del av
elevernas arbete kom till genom trial and error (Yeh & Chandra, 2015). Hedrén (1990) berör detta
genom att skriva att elever omedelbart får återkoppling på det arbete de gjort och som en
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konsekvens av detta blir de automatiskt mindre rädda för att ”göra fel”. Eleverna får alltid ett
resultat, även om det inte är det eftersökta.
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3 Metod och genomförande
Under det inledande arbetet med att utforma en plan för att besvara de aktuella frågeställningarna
stod det klart att kvalitativa intervjuer (Dimenäs, 2007) med personer inom gymnasieskolan med
relevanta befattningar kan tillhandahålla material att analysera. Undersökningens ansats kan även
betraktas som fenomenografisk (Marton & Booth, 1997), där syftet är att kartlägga individers
(varierade) uppfattningar kring ett fenomen, i det här fallet programmering.
Marton och Booth (1997, s. 111):
in order to make sense of how people handle problems, situations, the world, we have to
understand the way in which they experience the problems, the situation, the world… a
capability for acting in a certain way reflects a capability of experiencing something in a
certain way.
Det vill säga en individs förmåga att hantera en situation är beroende på individens föreställning
om ett visst fenomen. Frågeställningarna anses vara av en sådan natur att en enkätundersökning
inte skulle kunna ge ett tillräckligt omfattande underlag att analysera. Detta på grund av komplexa
frågeställningar samt det begränsade urval som matematiklärare i kommunen utgör.
Observationer i klassrummet ansågs inte heller tillförlitligt att inom tidsramen för det här arbetet
besvara frågeställningarna eftersom få skolor i dagsläget har inkorporerat programmering i
matematikundervisningen. Av samma anledning förkastades även en litteraturstudie, då den i
sådana fall hade behövts baseras på internationell forskning, ej nödvändigtvis tillämpbar i svensk
skola. Metodvalet i undersökningen är en intervjustudie, av den anledningen att en kvalitativ
undersökning ger informanten större möjligheter att komma till tals, samtidigt som
informanternas uppfattning om fenomenet programmering uppenbaras.
För att komma i kontakt med gymnasieskolorna i kommunen skickades ett introduktionsbrev
(bilaga 1) till rektorer med en förfrågan om att få träffa verksamma lärare inom matematikämnet.
Samtliga skolor svarade positivt och fyra lärare som alla undervisar i matematik valde att ställa
upp på intervju. De lärare som valde att ställa upp har alla olika bakgrund med avseende på
programmering, och ansågs representera det spektrum av kompetens inom programmering som
bör återfinnas i skolan. Intervjuguiden (bilaga 2) innehåller de frågor som utgör grunden för de
intervjuer som görs. Frågorna är tänkta som att dels klassificera intervjuobjektets förkunskaper
inom ämnet men även tillåta honom eller henne att få uttryck för tankar och funderingar kring de
stundande förändringarna. Frågorna ställdes inte nödvändigtvis i ordning, och informantens svar
tilläts i viss mån styra intervjun vidare. Intervjun kan då beskrivas som ett samtal med tydligt
fokus mot programmeringens roll inom matematikundervisningen, och informantens inställning
gentemot den.
Intervjuerna spelades in digitalt. Detta gjordes för att eliminera risken att vid missförstånd
anteckna ett felaktigt svar från informanten. Efter avslutad intervju transkriberades intervjun och
avkodades i syfte att bevara informantens anonymitet.

3.1 Urval
För att kartlägga läget i gymnasieskolorna valdes verksamma lärare som tilltänkta informanter. De
lärare som valde att ställa upp på undersökningen har olika bakgrunder men alla undervisar i
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matematik på gymnasienivå. De rektorer som inledningsvis kontaktades hjälpte till att vidare
komma i kontakt med lämpliga lärare. I resultatdelen följer en kort redogörelse för lärarna som
intervjuades och deras förkunskaper inom programmering. Namnen som anges är inte deras
riktiga namn utan tjänar som syfte att göra det enklare att hänvisa till de olika lärarna utan att
äventyra deras anonymitet.

3.2 Analys av intervjumaterial
Efter att intervjumaterialet transkriberats gjordes en analys av det erhållna materialet. Analysen
utfördes till stor del enligt Hedin (1996). Som ett första steg i analysarbetet sammanfattades
informanternas svar på frågorna. Syftet med detta var att reducera överflödig text och komma till
kärnan i varje uttalande från den intervjuade. Denna process skalade bort många av de inledande
frågorna som istället tjänade till att få en känsla av de erfarenheter och förkunskaper de
intervjuade lärarna har, som sammanställs under urvalsbeskrivningen. De mer komplexa svaren
från de intervjuade delades in i kategorier beroende på vilken av frågeställningarna de ansågs
besvara. Informanternas svar lästes igenom igen, nu för att vidare urskilja distinkta
underkategorier, i fortsättningen kallad teman (Hedin, 1996). Dimenäs (2007) beskriver denna del
av arbetet som processen att finna mönster i informanternas svar. Fokus riktades mot vad lärarna
hade för erfarenheter, vad de talade om, och vilka åsikter och idéer de hade gällande Skolverkets
förändringar.

3.3 Etik
Alla forskningsprojekt bör göra avväganden för att avgöra huruvida en individ eller grupp
individer kan komma till skada på grund av de undersökningar som görs. De forskningsetiska
principerna (Vetenskapsrådet, 2002) som finns för att skydda individer återges som ett antal
konkreta krav. Nedan återges några av kraven med kommentarer kring dem.
Informationskravet.
Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet
och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid upplysas om att deltagandet är
frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen skall omfatta alla de inslag
i den aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att delta.
(Vetenskapsrådet, 2002, s. 7)

Undersökningens syfte klargjordes i det utskick (bilaga 1) som gjordes i samband med arbetet att
komma i kontakt med relevanta uppgiftslämnare på skolorna. Där står även explicit att
deltagandet är frivilligt och i samband med intervjuerna informerades deltagarna om att de när
som helst kunde välja att avsluta intervjun.
Samtyckeskravet.
Vetenskapsrådet (2002, s. 9): ”forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och
undersökningsdeltagares samtycke”. Eftersom det i introduktionsbrevet (bilaga 1) stod att
deltagandet var frivilligt och att deltagare i studien eftersöktes kan det hävdas att
uppgiftslämnaren gav sitt samtycke genom att ställa upp på intervju.
Konfidentialitetskravet
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Vetenskapsrådet (2002, s. 12): ”uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges
största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att
obehöriga inte kan ta del av dem.” De transkriberingar som gjordes av inspelat material är
avkodade i den mening att de intervjuades namn ersatts av fingerade namn. Inspelningar och
övriga anteckningar kommer att raderas i samband med undersökningens färdigställande.
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4 Resultat
Här presenteras en kort sammanställning av den bakgrund de olika informanterna har. Efter en
beskrivning av informanterna följer en sammanställning av de förekommande teman som de
intervjuade lärarna talade om. Informanternas utsagor är materialet som ligger till grund för att
besvara frågeställningarna i detta arbete.

4.1 Beskrivning av urvalet
Anja
Anja har arbetat som lärare i gymnasiet i över 20 år. Hon undervisar för närvarande i matematik
och fysik på ett studieförberedande program men har tidigare även undervisat i programmering
på andra skolor i kommunen. Har läst 60 poäng datavetenskap vid högskola. Anja har med andra
ord relativt stor erfarenhet av digitala hjälpmedel och programmering.
Bosse
Bosse har undervisat vid gymnasiet i 20 år, och innan dess ett par år i grundskolan. Han
undervisar numera enbart i matematik och mestadels i de tidigare matematikkurserna, men är
även behörig inom kemi och fysik. Undervisar i huvudsak på praktiskt inriktade program. Har få
förkunskaper inom programmering, med någon enstaka kurs i samband med högskolestudier.
Cecilia
Cecilia har mer än 10 års erfarenhet av läraryrket på gymnasiet. Hon undervisar i matematik på
ett studieförberedande program. Läste någon kurs i programmering under sin skoltid men hon
säger att eftersom programmering inte tidigare har ingått i matematiken har de kunskaperna fallit
i glömska. Cecilia har på senare tid ägnat tid åt självstudier på grund av de förändringar i
styrdokumenten som träder i kraft i juli 2018.
David
David har mer än 10 års erfarenhet av läraryrket på gymnasiet. Han undervisar i matematik och
fysik på ett studieförberedande program. Han har läst programmering i samband med en
fysikkurs på högskolan. David har även ägnat sig åt självstudier på grund av de stundande
förändringarna i styrdokumenten.

4.2 Teman
De teman som återkom vid intervjuerna återges.
-

Implementering av programmering inom matematiken.
Stöd till lärarna från skolan/kommunen/Skolverket, och fortbildning för de lärare som
saknar kompetens inom programmering.
Kopplingen till grundskolan.

Dessa teman ligger till grund för hur resultatet presenteras. De två första temana är kopplade till
respektive frågeställning och den sista, kopplingen till grundskolan, kom fram under
intervjuprocessen.
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4.3 Implementering av programmering i matematiken
De intervjuade lärarna blev tillfrågade vad programmering har för innebörd för dem. Skolverket
uttrycker programmering som en aktivitet innefattande följande områden: problembeskrivning,
val av lösningsmetod, prövning och omprövning samt dokumentering av arbetsprocessen. Detta
är en bred definition av termen programmering, och en som inte nödvändigtvis delas av
verksamma lärare. Anja är den av informanterna som har erfarenhet av programmering som
undervisningsämne och även den med de mest omfattande förkunskaperna. Enligt Anja är den
riktiga vinsten med programmering att den kräver problemlösning på ett sådant sätt som är
svåråtkomligt i den vanliga matematiken.
”Min erfarenhet är att eleverna tycker att det är jätteroligt att få göra egna grejer, där de
hittar på: ’jag vill göra det här spelet’... Yatzy. Vad är reglerna för Yatzy? Hur ska jag få
in det... hur ska jag lägga in datan? Ska jag låta nån från tangentbordet mata in eller ska
jag slumpa dom. Man tillverkar sitt eget. Det är problemlösning. Det är programmering.”
(Anja)
Denna typ av undervisning, som på många sätt bygger på glädjen att få skapa något på egen hand,
anser alltså Anja vara särskilt fruktbar. I ett sådant scenario tar läraren mer på sig rollen som
handledare, till skillnad från föreläsare. Det är först när eleven stöter på problem som han eller
hon inte kan reda ut som läraren kliver in och delar med sig av sin kunskap om ämnet. Hon anser
att eleverna ska få använda programmering i matematik, och inte att eleverna ska öva och
förbättra sina matematiska förmågor genom programmering. Detta kräver att eleverna redan har
goda kunskaper inom såväl matematik som programmering, och där berättar Anja att de
fortfarande har samma problem som de alltid haft. Eleverna måste få tid att lära sig matematiken
i kurserna men nu har kurserna utökats genom införandet av programmering, utan att ha ersatt
något annat. Hon tror att detta kommer att leda till att programmeringen kommer hamna i
bakgrunden. På frågan om vad som är det viktigaste med programmering svarar Anja så här.
”Tänket… tänket. Utan tvekan. Alla kan lära sig programmering, det är inte så svårt.
Men hur du tänker att du matar in… du måste tilldela, deklarera variabler och säga nu
ska du göra, nu ska den här beräkningen göras.” (Anja)
Här lägger Anja betoning på hur man tänker när man arbetar med ett problem. Varje del av
programmeringen tjänar ett syfte och taget ur sitt sammanhang blir det meningslöst. Den
överhängande strukturen är viktig att ha klar redan på förhand.
Bosse anser att det mycket väl kan finnas vinster i att eleverna får studera programmering i
matematiken. Det är emellertid viktigt att man då arbetar med uppgifter som är anpassade efter
vilka verktyg man har till sitt förfogande. Han beskriver programmering som en iterativ metod,
och att uppgifterna ska vara designade därefter. Att låta en dator lösa en enkel ekvation som
eleven själv kan lösa snabbare med papper och penna finns det ingen eller väldigt lite vinst med.
Däremot när man kommer till uppgifter som skulle ta väldigt lång tid att göra för hand medans
en dator skulle kunna beräkna uppgiften på bråkdelen av en sekund; då har man användning av
programmering, och det är den typen av uppgifter som eleverna bör arbeta med. Detta är något
som även Anja lyfter, just situationen där man låter en dator utföra en mängd beräkningar som
hade tagit för lång tid för en människa att göra. Bosse beskriver situationen på sin skola:
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”Vi tycker att vi har så pass stora problem med grunderna så att vi kanske... ja, vad är
vinsten med det?” (Bosse)
För Bosse och hans kollegor som undervisar vid ett praktiskt inriktat gymnasium med relativt få
elever som läser de högre matematikkurserna kan det vara en utmaning att implementera
programmering i matematiken på ett sätt som gynnar eleverna. Bosse fortsätter med att förklara
att med tanke på hur dagsläget ser ut så har skolan fullt upp med att implementera digitalisering i
undervisningen i en vidare bemärkelse, och har av den anledningen svårt att ta till sig
programmering i klassrummet.
På frågan om vad programmering innebär svarar Cecilia att det ligger i just koden och de olika
språk man använder. Hon påpekar att samtidigt att hon vet att på grundskolan börjar de arbeta
med andra verktyg för att ge instruktioner till det man programmerar om vad den ska utföra för
handlingar. Cecilia säger att hon delvis anser att Skolverkets definition av programmering kan
stämma. Hon önskar se konkreta exempel från Skolverket på hur man ska gå till väga i
undervisningen för att eleverna ska göra den kopplingen. Cecilia får frågan om hon tror att
programmering kan hjälpa eleverna att utveckla sina matematiska förmågor.
”Nej… det tror jag inte. Förhoppningsvis blir det så, det är väl det som är tanken med
det… Men jag har svårt att se, som det är nu, om man ska koda för att… få fram ett
primtal exempelvis… så tror jag inte att dom förstår det bättre genom att programmera en
dator. Jag tror det blir ytterligare en sak som dom ska lära sig så det kan nog… det kan
nog uppfattas som svårare.” (Cecilia)
Cecilia ställer sig negativt till implementeringen av programmering i matematikämnet. Hon har
tillsammans med sina kollegor i ämneslaget redan i år påbörjat att undervisa enligt den nya
kursplanen. Hon beskriver ett projekt som de har låtit eleverna arbeta med. Eleverna fick en
färdig kod att arbeta med där syftet var att förstå koden och hur den fungerade. Cecilia berättar
att hon känner osäkerhet kring huruvida detta är vad Skolverket faktiskt menar med
programmering. Eleverna fick återkoppla till lärarna vad de tyckte om projektet och Cecilia
berättar att de flesta tyckte att projektet var roligt men att det var svårt att se att det gav eleverna
något, kanske på grund av att koden blev komplicerad redan från början.
Cecilia tror inte att det finns mer utrymme i matematikundervisningen för programmering i
framtiden.
”Jag tror att om de vill få fler att lära sig programmering får man införa en kurs med
programmering som är för sig. Det blir svårt tror jag att lägga in det i alla olika ämnen”
(Cecilia)
David delar Cecilias åsikt. Han beskriver förändringarna i kursplanerna som en utmaning för
lärarna att hinna få med i de befintliga matematikkurserna, och att elevernas resultat i matematik
kan komma att lida på grund av det, eftersom lärarna får fler saker att gå igenom utan att få mer
tid för varje kurs. David har större förkunskaper inom programmering än Cecilia men har svårt
att se att programmeringen skulle tillföra något till matematiken.
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”Nej… det har jag nog ganska svårt att se att det skulle hjälpa matten… Det tror jag
inte… Kanske att några får ett intresse för programmering som ämne och börjar på egen
hand. Men jag skulle inte se det som ett stöd till matematiken utan jag ser det snarare som
en fullständig nödlösning. Man vågar inte ta beslutet att samtliga ska läsa ämnet
programmering utan istället dumpar man det på matteläraren.” (David)
David är av åsikten att programmering mycket väl kan vara något som elever kan ha nytta av i
framtiden, men att de bestämmelser som Skolverket kommer med inte nödvändigtvis är det bästa
sättet att nå dit.

4.4 Stödet till lärarna
I de intervjuer som gjorts framkommer det att lärarna inte enbart är osäkra på hur
programmeringen ska implementeras i matematiken utan även vad Skolverket faktiskt menar med
programmering. David upplever att Skolverket är för vaga i sina beslut och kommenterar kring
det.
”Dom är för vaga så det blir för mycket diskussion och frågor ute på skolorna i nästa led.
Istället för att vi får klara besked och så kan vi börja jobba utifrån det. Det är synd att de
har valt den stilen… de tar beslut men de säger inget i sina beslut utan det är upp till
individen. Det tror jag kostar oerhört mycket tid och kraft ute på skolorna. Hade man gett
riktlinjer på ett programspråk som gällde och att det sen gällde från lågstadiet upp till och
med gymnasiet så hade det varit oerhört värdefullt tror jag.” (David)
Även Cecilia påpekar att hon tycker situationen blir försvårad av oklara besked från Skolverket.
Hon förklarar att de lärare på skolan som hon samtalat med hoppas att Skolverket kommer med
förtydliganden.
Anja berättar om Skolverkets digitaliseringsmodul (Skolverket, 2017a) som hon beskriver som något
liknande matematiklyftet (Skolverket, 2017c). Ett sådant stöd skulle kunna vara av stort värde för
de lärare som känner osäkerhet inför de reviderade kursplanerna, vilket har framkommit i den här
undersökningen bland lärare på kommunens gymnasieskolor. Ett problem som både Anja och
Bosse lyfter är att det finns en rädsla att lärarna inte ska ges tillräckligt med tid i sin tjänst att ta
tag i det ordentligt. ”Vi får ingen tid till det, det blir dålig kvalitet”, säger Anja.
Den här bristen på stöd delas delvis av Cecilia som säger att hon har blivit lovad att om någon
utbildning erbjuds så ska hon få tid att gå på den. Just nu arbetar Cecilia på egen hand med
programvaran Mathematica (Wolfram Research, 2017), som hennes skola håller på att införa i
några matematikkurser. Samtidigt säger hon att det är en sak att få gå en kortare kurs under ett
par dagar och att läsa en större kurs vid exempelvis högskolan.
”.. det är ju värre om man ska läsa en kurs på högskolan inom programmering och försöka
få in det… det blir en större kostnad och det är väl den som är svår att få till, att man kan
få 10 % i sin tjänst” (Cecilia)
Anja är en av de lärare som deltagit på Skolverkets programmeringskonferens. Hon beskriver det
stöd som lärarna fått utanför kommunen och sätter det i relation till hur det ser ut i hennes
kommun. Anja förklarar att i andra kommuner har lärarna fått nedsatt tjänst och de träffas
regelbundet för att diskutera programmeringens roll i undervisningen. Hon säger att samma sak
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inte har skett här. Anja är inte negativ till programmering i matematiken utan snarare hur det
sköts högre upp i hierarkin.
”Jag sa ju att det var lite negativt, men det är inte ämnet som sådant utan det är att det
aldrig får kosta någonting… vi får aldrig tid att prata ihop oss, utan det kommer uppifrån
och sen blir det nån sån här halvskaplig grej där vi inte riktigt hinner göra nåt vettigt...”
(Anja)
Den här typen av kritik förekommer i flertalet av intervjuerna.
Anja berättar att hon har erbjudit sig att påbörja undervisning enligt de reviderade kursplanerna
redan detta året. Hon förklarar att det då var av ekonomiska skäl som hon inte fick möjligheten
att göra det.
”Jag erbjöd mig att köra igång med programmering redan detta året med mina naturettor.
Fick inga möjligheter att göra detta. Då hade vi velat ha lite bättre miniräknare… men nej,
det skulle tydligen inte hända” (Anja)
Anja upplever att skolan inte gav henne det stöd hon behövde för att testa nya upplägg inför
höstterminen 2018.
Bortsett från Skolverkets digitaliseringsmodul (Skolverket 2017a) nämner de intervjuade lärarna inga
utbildningar explicit som kan göras tillgängliga för de lärare som undervisar i matematik.
På frågan om huruvida skolorna i kommunen planerar att ingå i några samarbeten svarar Bosse
att det ligger i startgroparna. Han var tydlig med att inget skulle hastas fram utan målet är att
forma en implementeringsstrategi som ska mynna ut i något positivt för eleverna och inte bara
för sakens skull. David berättar att det finns ett initiativ att några lärare ska få hjälp via högskolan
med Mathematica (Wolfram Research, 2017), under ett fåtal tillfällen på våren. Tanken är sedan att
dessa lärare ska sprida vidare kunskapen till berörda lärare på de olika skolorna i kommunen. Han
ställer sig däremot tvivlande till att denna åtgärd ska vara tillräckligt omfattande.

4.5 Koppling till grundskolan
Dagsläget präglas av osäkerhet i lärarkåren på gymnasiet rörande den närmaste framtiden inom
matematikundervisningen. Den största förändringen avser grundskolan där flera ämnen fått
utökade kursplaner med avseende på programmering. De förändringar som görs på grundskolan
kommer naturligtvis ha konsekvenser även på gymnasienivå, där elevernas kunskaper skall
vidareutvecklas.
Anja är den lärare som först berättar om sina tankar kring grundskolan.
”På nåt sätt känns det som att det ska hända på högstadiet, det är dom som ska lära
eleverna programmering. Jag ska bara ta vid i min problemlösning sen. Så vi borde veta, vad
tycker högstadiet… vad kommer de köra på...?” (Anja)
Anja tar här fasta på den faktiska förändringen i kursplanen i matematik. Programmering ska inte
ingå som undervisningsmoment i matematiken, utan den ska användas som en
problemlösningsstrategi. För att eleverna ska uppleva en röd tråd genom skolsystemet anser hon
att diskussioner mellan grundskolan och gymnasieskolan bör hållas. Hon fortsätter med att
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berätta om hur programmeringen kommer att ingå i all matematik i grundskolan och på grund av
det kommer alla matematiklärare på den nivån att behöva ha kompetens inom programmering.
Av den anledningen kan ett utbyte av information mellan skolformerna vara fruktbart, så man på
gymnasieskolan vet hur eleverna har arbetat tidigare och på så vis ska kunna fortsätta på samma
spår.
David spekulerar kring elevernas kunskaper inom programmering när de kommer från
högstadiet.
”…De lärarna [på högstadiet] har noll utbildning och får väldigt lite stöttning. De
diskuterar inte ens frågan än vad jag förstod på kollegor jag har pratat med. Vi ska nog
inte räkna med att de har sådär jättemycket programmeringskunskaper med sig när de
kommer till gymnasiet, utan vi får nog börja från noll skulle jag tro”. (David)
Den uppfattningen som David har om situationen på grundskolan ger en fingervisning om att
även där råder osäkerhet kring de nya bestämmelserna.
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5 Analys
I det här kapitlet analyseras resultatet från intervjustudien i syfte att koppla det till de inledande
frågeställningarna.
Vilket stöd upplever de tillfrågade lärarna att de får i relation till implementeringen av
programmering i matematik?
Under datainsamlingsperioden till det här arbetet stod det klart att flertalet skolor har börjat tänka
på framtiden med avseende på styrdokumentförändringarna, men i dagsläget planeras dock
ingenting på bred front. Skolorna, och i förlängningen de tillfrågade lärarna, är avvaktande i hopp
om förtydliganden från Skolverket.
Anja har bett om resurser för att starta upp arbetet med programmering i förtid men inte fått de
resurser hon bedömt vara nödvändiga.
Bosse berättar att på hans skola talar lärarna om eventuella utbildningar via högskolan men inget
är ännu bestämt. Eftersom det är relativt få elever som läser de högre matematikkurserna på hans
skola funderar de på att kanske låta en lärare ta hand om den biten. Bosse och hans kollegor i
ämneslaget väntar på ett eventuellt samarbete med de andra skolorna i kommunen.
Cecilia säger att hon har fått löften från rektorn att hon ska få fortbilda sig inom programmering,
när en lämplig kurs blir tillgänglig. Men några riktlinjer som ska gälla för alla lärare på skolan har
hon inte hört något om, ej heller om några samarbeten inom kommunen.
David berättar om hur några av lärarna på skolan tillsammans med högskolan ska påbörja ett
samarbete att implementera och arbeta med Mathematica, där de lärarna sedan ska utbilda vidare
andra lärare vid skolan.
Hur upplever de tillfrågade lärarna programmering i relation till matematikämnet?
Anja och Bosse är de tillfrågade lärare som är mest positiva till att inkorporera programmering i
matematikundervisningen. Anja anser att ämnet som sådant är positivt ur ett
problemlösningsperspektiv men tror inte det kommer hjälpa eleverna ta till sig matematiken.
Sättet som programmeringen implementeras på är också en nackdel enligt Anja, då hon menar att
det finns en risk att programmeringen hamnar i bakgrunden och inte får tillräckligt genomslag för
att eleverna ska hinna lära sig något av att arbeta på det sättet. Bosse är också positiv men
berättar att många av lärarna på skolan tycker det blir ännu ett svårt moment för lärarna att
implementera, eftersom många av deras elever redan kämpar med grunderna i matematiken.
Cecilia och David är negativt inställda till förändringarna. De tror båda att om Skolverket vill få
fler elever att läsa programmering bör det då införas som ett eget ämne. De tror inte att
programmering kommer att ge eleverna något stöd att vidare tillägna sig matematiken och
förbättra sina matematiska förmågor. Frågan om vad begreppet programmering har för innebörd
blev intressant vid analysen av informanternas utsagor. Av de tillfrågade lärarna var det bara Anja
som delade Skolverkets definition om att programmering kan användas som en
problemlösningsstrategi. De andra lärarna beskrev det mer som att skriva kod. Hur momenten
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med programmering kommer till uttryck i undervisningen kommer att variera beroende på vilken
lärare man har i matematik och vad den läraren har för föreställningar om programmering.
Sammanfattning
Undersökningen har visat att det råder delade meningar både om vilken eventuell nytta
programmeringen för med sig, och om vad programmering i sig innebär. De flesta av
informanterna är negativt inställda till att programmering kan ge eleverna möjligheten att vidare
tillägna sig det centrala innehållet i matematikkurserna, men att det kan finnas andra fördelar om
det implementeras på rätt sätt. Skolorna i kommunen har kommit olika långt i planeringen av hur
förändringarna ska implementeras i klassrummet, och det verkar som att skolorna väntar på att
Skolverket ska komma med fler besked innan de satsar på något specifikt, eller sätter igång med
några större projekt för eleverna eller startar upp fortbildning för lärarkåren. Eftersom att urvalet
var litet går det inte att generalisera resultatet till någon större population, men variationen som
finns bara bland dessa fyra lärare är ändå ett tecken på ett behov av att utveckla en samsyn kring
programmering i matematikämnet.
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6 Slutsats och diskussion
Detta kapitel kommer att utgöras av diskussioner kring undersökningens resultat samt metod. De
motiv som framkommit för programmeringens implementering i skolan kommer även att
diskuteras.

6.1 Resultatdiskussion
Slutsatsen av denna studie är att lärare upplever implementeringen av programmering i
matematikkurserna som problematisk, då de inte ser en egentlig nytta med programmering med
avseende på elevernas matematiklärande. Det stöd som lärarna får i implementeringen anses av
dem vara bristfälligt.
Lärarens roll i klassrummet
Lärarens insatser i klassrummet är avgörande för hur resultatet av denna förändring (Hedrén,
1990). Den insats som lärarna kan göra är i sin tur beroende på den föreställning läraren har
(Marton & Booth, 1997). En negativ föreställning kan leda till sämre implementering, eller att
ingen implementering sker. Det kan alltså krävas ett grundläggande arbete med tydliga
instruktioner från Skolverket för att säkerställa att alla lärare ges möjligheten att förändra sina
föreställningar om programmering i syfte att visa på de fördelar förändringen i styrdokumenten
medför (Bergqvist et al., 2010). Regeringens digitaliseringskommission beskriver att en av
framgångsfaktorerna för digitaliseringen i klassrummet är just lärarens kompetens med avseende
på digitala hjälpmedel. Denna intervjustudie visar, precis som Regeringens
digitaliseringskommission har visat, att det i dagsläget finns en brist på lärare som känner att de
har denna kompetens (SOU 2014:13). I andra länder som exempelvis Finland har det
konstaterats att just kompetensutvecklingen inom lärarkåren är en stor utmaning vi ställs inför
när vi inkorporerar programmering i andra ämnen (Kjällander et al., 2016).
Anja beskrev lärarens roll i klassrummet som den av en handledares, istället för föreläsare som
många gånger blir rollen. Anjas erfarenheter speglar de resultat som redovisas av Hedrén (1990),
nämligen att om eleverna tillåts frihet i arbetet med programmering leder det också till ett bättre
klimat i klassrummet där eleverna kan ta till sig kunskapen på ett annat sätt än om de blir mer
styrda av läraren. Denna arbetsmetod medför att eleverna själva behöver ta ansvar för sin egen
skolgång i större utsträckning, något som potentiellt kan mynna ut i att värdefull lektionstid
försummas om eleverna fastnar i något skede. I gengäld kan arbetsmetoden fungera som en
motivationshöjare för eleverna, att de får arbeta med något de faktiskt tycker är givande. Lambic
(2010) beskriver detta som en av vinsterna när programmering implementeras i
matematikundervisningen. Anja och Bosse beskriver programmering som en iterativ
arbetsmetod. Detta kräver uppgifter som är anpassade efter en dators styrkor och svagheter, och
det är här som lärarens roll blir att välja uppgifter som eleverna med fördel kan lösa med hjälp av
programmering. Många uppgifter som eleverna arbetar med idag är anpassade efter människan,
det vill säga de är av sådan karaktär att de går att lösa utan större problem för hand, eventuellt
med hjälp av en räknedosa. Att lösa en sådan uppgift med hjälp av en dator kan då ses som
onödigt tidskrävande arbete. Om ett problem är anpassat för att lösas med hjälp av
programmering krävs att eleverna har sådan kunskap om matematik att de inser detta. Bosse
upplever att många av eleverna på hans skola har problem med grunderna i matematik. Risken
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kan då anses vara stor att eleverna inte heller kommer att utnyttja programmeringen för att
tillägna sig några kunskaper i matematik. I Lambics (2010) projekt fick eleverna uppgiften att
själva skapa ett datorprogram som exempelvis kan användas för att lösa andragradsekvationer
inom matematiken. Detta går emot vad Anja anser vara poängen med programmering. För Bosse
däremot, kan det vara ett sätt att skapa ett klimat i klassrummet där eleverna utnyttjar
programmering som ett motiverande arbetssätt.
Hur begreppet programmering uppfattas
Resultatet från undersökningen visar att informanterna har en relativt bred uppfattning om vad
programmering egentligen handlar om. Anja beskriver ”tänket” som krävs bakom
programmering som den väsentligaste komponenten som tillförs matematiken, inte att eleverna
nödvändigtvis ska behärska kodskrivning. Denna bredare definition av programmering, som även
Skolverket delar, bör kanske omskrivas till datalogiskt tänkande, som både Kjällander et al. (2016)
och Wing (2006) talar om. Det skulle kanske förtydliga syftet bakom programmering för de lärare
som anser att programmering handlar om att skriva och läsa kod, och på så vis redan från början
lägga grunden för en fruktbar debatt om hur implementeringen skall ske.
Didaktiska implikationer
Förändringen i skolans styrdokument medför att de lärare som jag talat med känner oro och
osäkerhet inför framtiden. Eftersom lärarnas föreställningar om programmering skiljer sig åt,
kommer även deras undervisning med programmering att skilja sig åt. Skolan ska tillhandahålla
en likvärdig utbildning till samtliga barn i landet, men det är uppenbart efter bara ett fåtal
intervjuer att utan tydligare riktlinjer från Skolverket så finns en risk för att detta ej kommer att
ske, eller att det kommer ta onödigt lång tid. Denna studie har visat att det finns motsättningar
både mot förändringarna i styrdokumenten, och hur Skolverket sedan arbetat med
implementeringen. De lärare som deltagit i studien har uttryckt en önskan om tydligare riktlinjer.
Rent konkret behöver Skolverket vara tydligare med vad de vill uppnå och hur de vill uppnå det.

6.2 Metoddiskussion
Det finns styrkor och svagheter med alla undersökningsmetoder. Intervjuns styrkor är att man
kan få svar på förhållandevis komplexa frågor, men samtidigt blir det svårt att dra några generellt
applicerbara slutsatser utifrån en sådan studie, eftersom urvalet i regel är mindre än i exempelvis
en enkätstudie (Hedin, 1996). Den typ av intervjustudie som jag har valt att utföra är en kvalitativ
intervjustudie med öppna frågor. Det är en form av intervju som gagnas av erfarenhet, där många
saker spelar in, så som kroppsspråk och hur man utformar sina frågor (Hedin, 1996). Jag märkte
att även om man är tydlig i sina frågor kan informanten ändå missuppfatta frågan och besvara en
annan. Det är en svaghet denna undersökningsform är behäftad med. Samtidigt märker man vid
intervjuerna att det inte krävs ett stort urval av informanter innan svaren börjar upprepas, och
man kan urskönja ett mönster.
Urvalet
Det erhållna urvalet av informanter var en tillfredsställande blandning av verksamma lärare både
med och utan förkunskaper eller formell utbildning inom programmering. Det kan dock
argumenteras för att informanter med bakgrund inom programmering hade gett ett större
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underlag att analysera eftersom de potentiellt hade varit mer insatta i förändringsarbetet, men ett
sådant urval hade inte speglat en typisk matematiklärare

6.3 Motivering för att implementera programmering i svensk skola
Digital kompetens är en fundamental färdighet. Europaparlamentet räknar digital kompetens som
en av nyckelfärdigheterna för ett livslångt lärande (Europaparlamentet, 2006). I takt med att fler
yrkesområden i samhället på något sätt blir digitaliserade, är många av åsikten att vi behöver ha
kännedom om tekniska system för att kunna påverka, och förstå hur vi påverkas, i vår vardag.
Det hävdas att man behöver förstå kod för att faktiskt förstå hur en dator arbetar. Denna åsikt
delas inte av alla, utan det finns de som anser att en människa inte behöver förstå hur tekniken
fungerar, utan de behöver bara kunna använda den (Schmundt, 2013, 16 maj). Distinktionen är
intressant och värd att diskutera vidare.

6.4 Vidare forskning
Denna undersökning vidrör enbart ett fåtal gymnasieskolor, och det är bara en del av
skolväsendet i Sverige. Andra intressanta delar att undersöka hade varit att kartlägga vad dessa
styrdokumentförändringar har för påverkan på lärarutbildningarna på högskolan. Likaså hade det
varit intressant att utföra en liknande undersökning på grundskolan, för att vidare undersöka
programmeringens röda tråd genom utbildningssystemet. Förändringarna har ännu inte börjat
gälla men inom en snar framtid kan man även börja undersöka hur den faktiska
implementeringen gått till och vad man kan se vad programmering har haft för inverkan på
matematiken och hur elevernas syn på matematik förändras.
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Bilagor
Bilaga 1: introduktionsbrev
Hej!
Mitt namn är xxxxxxx och jag studerar till lärare inom matematik och naturkunskap på
gymnasienivå vid Halmstads högskola.
Jag läser nu mitt fjärde år och håller för tillfället på och arbetar på mitt examensarbete i
matematik. Det är av den anledningen jag nu skriver till er.
Fr.o.m. höstterminen 2018 har Skolverket bestämt att programmering ska ingå som
problemlösningsstrategi inom matematik i de flesta kurserna. Mitt examensarbete handlar om hur
programmering implementeras i undervisningen. Jag undersöker även vad de praktiserande
matematiklärarna har för åsikt om de förändringarna i styrdokumenten som träder i kraft nästa år.
Jag vänder mig till er för fråga om någon lärare i matematik skulle kunna tänka sig att ställa upp
på en intervju och svara på frågor om området, där implementeringar av just programmering i
gymnasiematematiken står i fokus. Intervjun är frivillig och du kan när som helst välja att avbryta
din medverkan.
Jag planerar att intervjua en lärare från var och en av de större gymnasieskolorna i kommunen.
Intervjuerna kommer utgöra en stor del av min uppsats och är därför av stor vikt.
Intervjuerna avser jag utföra under vecka xxxx och är tänkta att inte ta mer än 30 minuter.
Intervjun kommer att spelas in för att sedan transkriberas. All personinformation kommer att
avkodas för att garantera anonymitet. Intervjun kommer enbart att användas i mitt
examensarbete och efter arbetet slutförts kommer anteckningar från intervjuerna att raderas.
Jag vore mycket tacksam ifall ni kunde hänvisa mig vidare till någon som eventuellt skulle kunna
tänka sig att ställa upp på denna intervjun!
Tack på förhand!
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Bilaga 2: intervjuguide
1. Vad heter du och hur länge har du undervisat?
2. Vilka ämnen undervisar du i?
a. Finns programmering med i det ämnet?
3. Vad är din bakgrund inom programmering? (Högskola, annan utbildning, självstudier?)
4. Vad är programmering för dig?
5. Vad tycker du om införandet av programmering i matematiken?
a. Kan det hjälpa elever utveckla sina matematiska förmågor?
6. Har ni diskuterat frågan om hur programmering ska implementeras i undervisningen
kollegor emellan?
7. Vad görs på skolan för att förbereda inför förändringarna i styrdokumenten?
a. Hjälp från Skolverket?
b. Samarbete inom kommunen?
c. Annat samarbete?
8. Utbildning för lärare som inte har läst programmering? Stöd för dem?
9. Hur tror du framtiden kommer se ut inom matematikundervisningen?
10. Vill du tillägga något?
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