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Sammanfattning                                                                                                         
Från och med hösten 2018 blev programmering en obligatorisk del av matematikundervisningen. 

Som framtida lärare är det intressant att få inblick i hur implementeringen av programmering har 

landat i skolan efter att det har funnits som centralt innehåll i matematikämnet. Syftet med studien 

var att skapa förståelse för vilken kunskap inom programmering lärare har visat och undersöka hur 

deras kunskap inom programmering har påverkat deras implementering av verktyget. Datan som 

har analyserats och kategoriserats i studien har plockats fram från sju semistrukturerade intervjuer. 

Verktyget som användes vid analys och kategorisering var Mathematical Knowledge for Teaching. 

Resultatet visade att lärarna med lägre grad av programmeringskunskap visade också på en lägre 

grad av implementering av programmering i matematikundervisning. Slutsatsen som kunde dras var 

att ämneskunskap inom programmering var avgörande oavsett vilken kunskapskategori det gällde. 

Andra slutsatser som kunde dras var att lärarlaget hade påverkan gällande lärares implementering 

av verktyget och att det krävdes kunskaper utöver ämneskunskap i programmering för att 

implementera verktyget i högre utsträckning.  

Nyckelord: Programmering, implementering, kunskap, matematikundervisning, kunskapskategori  
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Mathematics teachers’ knowledge in 

programming  
– an interview study of seven mathematics teachers’ perceptions of the first year with 

programming as central content 

Abstract                                                                                                                     

Since fall 2018, programming has been a mandatory part of mathematics classes in Sweden. As a 

future teacher I have found it interesting to see how far the implementation process of programming 

as part of mathematics has proceeded. The purpose of this essay/thesis is to provide a better 

understanding of – to what extent the teachers knowledge within programming have affected the 

implementation of programming within their mathematics classes as well as to highlight what 

development of programming capabilities/skills can be observed a year after the implementation. 

The study conducted semi-structured interviews with seven teachers, the data provided was later 

analyzed and categorized using the Mathematical Knowledge for Teaching approach. The results 

shows that teachers with lesser knowledge of programming also showed a lower degree of 

implementation of programming in their math classes. Hence the conclusion can be drawn that – 

knowledge within the specific topic is one determining factor of to what extent a successful 

implementation can be expected. Further conclusions entail that the teachers team had significant 

influence over the teachers implementation of the tool and that genuine knowledge within the field 

was required for a successful/satisfying implementation. 

Keywords: Programming, implementation, knowledge, mathematics teaching, knowledge category 
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1. Inledning                                                                                                                      
I dagens samhälle har digitaliseringen en stor plats och med åren som gått har den växt. Tekniken 

idag genomsyrar allt från skola, vardag och jobb. Skolan är en stor del av samhället och måste 

därför förhålla sig till utvecklingen av tekniken som sker. Regeringskansliet (u.å) menar att när det 

gäller utnyttjandet av digitaliseringens möjligheter har Sverige som mål att vara det land som är 

bäst i världen. För att nå detta mål behöver landet, bland annat skolan, kontinuerligt arbeta med att 

utveckla kunskap inom tekniken.  

Inom ämnet matematik har programmering implementerats under hösten 2018. Lärare hade 

möjlighet att tillämpa förändringen gällande programmering i matematik redan 1 juli 2017. 

Förändringen blev implementerad i ämnesplanen till hösten 2018 då programmeringen blev en 

obligatorisk del av matematikundervisningen (Larsson, 2017). Skolverket (2017) påpekar att varje 

elev på gymnasiet ska få möjligheten att utveckla förmågan att använda digitala verktyg för att 

fördjupa sitt matematikkunnande, lösa problem samt utöka områden där kunnandet inom matematik 

kan användas. Tittar man på rubriken centralt innehåll går det att i samtliga ämnesplaner för 

matematik tyda att eleven ska använda digitala verktyg. I läroplanen för grundskolan står det att 

eleverna ska genom matematikundervisningen få möjligheten att arbeta med programmering och 

digitala verktyg. Detta för att kunna undersöka matematiska begrepp och problemställningar, tolka 

och presentera data samt göra beräkningar (Skolverket, 2018c).  

Styrdokumenten för programmering ger inte lärare guidning gällande hur de ska implementera 

verktyget i sin matematikundervisning och berättar inte vilka kunskaper lärare behöver för att 

implementera programmering. Programmering finns inte heller med i kunskapskraven vilket kan 

göra det svårt för vissa lärare att veta hur de ska bedöma och arbeta med verktyget. För lärare som 

inte känner sig bekväma med programmering kan det vara utmanande att veta hur de ska gå tillväga 

för att undervisa med hjälp av verktyget. Under år 2017 kände inte sig lärare tillräckligt beredda på 

en reviderad läroplan. Mer än åtta av tio matematiklärare kände sig inte bekväma med hur de skulle 

undervisa under den reviderade läroplanen (Fahlén, 2017). Om lärare inte tidigare har varit i kontakt 

med programmering kan det vara problematisk att veta i vilka områden de ska implementera 

programmering. Även vid till exempel vilken typ av uppgifter de ska undervisa med hjälp av 

verktyget kan vara svårt att veta. För att implementera ett nytt ämne i skolan hävdar internationell 

forskning att det behövs minst 24 månader (Åkerfeldt, Kjellander & Selander, 2018). I detta fall 

handlar det inte om ett nytt ämne, men om ett moment som är helt nytt i matematikundervisningen. 
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Då det endast gått två terminer sedan programmeringen blev en obligatorisk del i matematikämnet, 

samt att 8 av 10 matematiklärare inte känner sig beredda på den reviderade läroplanen, kan det bli 

problematiskt att undervisa med hjälp av verktyget. Både för blivande matematiklärare samt 

matematiklärare i tjänst kan det bli utmanande att veta i vilken utsträckning de själva kan 

implementera programmering i sin undervisningen och vilken typ av kunskap som krävs.  

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med detta arbete är att skapa en förståelse gällande hur matematiklärares kunskap inom 

programmering har påverkat deras implementering av verktyget under det första året med 

programmering som centralt innehåll. Frågorna som kommer att besvaras i detta arbete är: 

1. Vilka komponenter av lärarkunskap i programmering inom matematikundervisning uppvisar 

matematiklärarna efter det första året med programmering som centralt innehåll i matematikämnet?  

2. Hur har matematiklärarnas kunskap inom programmering påverkat i vilken utsträckning de har 

implementerat verktyget i matematikundervisningen? 

  

�7



2. Teoretisk bakgrund 

I detta avsnitt kommer både bakgrund och teori att lyftas för att uppfylla studiens syfte. Först 

kommer begreppet programmering att förklaras och efter det kommer centrala begrepp inom 

programmering att presenteras. Tidigare forskning inom programmering kommer lyftas och 

Mathematical Knowledge for Teaching kommer att förklaras. 

2.1 Programmering  

Skolverket (2017b) förklarar vad programmering innebär i sitt kommentarmaterial i Få syn på 

digitaliseringen på gymnasial nivå. De menar att programmeringen tillhör en del av digital 

kompetens som alla elever ska få möjlighet att arbeta med och utveckla. Utöver att skriva kod 

handlar det också om reglering, kreativt skapande och styrning. Vidare förklaras det att 

programmering blir en viktig utgångspunkt när den börjar användas i utbildningen och i det ingår 

alla olika aspekter gällande digital kompetens. På gymnasiet kan en elev ha programmering som 

särskilt ämne. Samtidigt finns det olika gymnasieprogram där programmering förekommer vid 

fördjupning av utbildningen, där fokus riktas på relevanta tillämpningar.  

Man måste veta vad ett datorprogram är för att förstå innebörden av programmering, inte vad 

programmet kan utföra utan specifikt hur det är uppbyggt. Att programmera betyder att konstruera 

ett datorprogram (Helenius, Misfeldt & Rolandsson, 2017). I ett sådant program finns det ett visst 

antal stegvisa instruktioner som logiskt talar om för en dator vilka specifika operationer som ska 

genomföras. Varje instruktion som datorn får finns i färdiga sekvenser vilket gör att datorn kan följa 

dessa. Instruktionerna behöver alltså inte ges för hand vid varje tillfälle programmet körs. Kod är 

namnet för instruktionerna som skrivs in i ett program. Koden måste följa rätt grammatik för att 

datorn ska förstå instruktionerna som ges, alltså följa de befintliga reglerna (Helenius, Misfeldt & 

Rolandsson, 2017). 

Kodning kan jämföras med att följa ett recept för matlagning där innehållet visar färdiga 

instruktioner som en individ kan följa. När en person läser ett matlagningsrecept finns vissa 

färdigheter som individen anses besitta. Står det till exempel att man ska vispa tre ägg är det 

underförstått att personen ska ta fram en visp samt skål och att äggen ska ner i skålen och sedan 

vispas i en cirkulär rörelse (Helenius, Misfeldt & Rolandsson, 2017). Något sådant är inte en dator 

kapabel till att förstå, utan istället krävs det specifikt noggranna instruktioner som behöver anpassas 
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till ett programspråk som sedan stegvis behandlas. Vad en villkorssats gör är att den berättar för 

datorn att utföra något specifikt då något är på ett visst sätt. När matlagning ska ske för tolv 

personer kan konsekvensen bli att det behövs sex ägg, samt andra ingredienser kommer variera på 

grund av antalet personer. Däremot kommer inte till exempel spisplattans temperatur att påverkas av 

antalet personer (Helenius, Misfeldt & Rolandsson, 2017).  

Indata är någonting som behövs för att få datorn att göra det man vill. För att detta ska fungera 

måste man veta vad förutsättningarna är. (Helenius, Misfeldt & Rolandsson, 2017). I 

matlagningsexemplet med tolv gäster blir siffran ”12” indatan, vilket betyder att utan siffran kan 

datorn inte anpassa det recept som finns. Information som skålens storlek till en pannkaksmix skulle 

kunna vara en annan form av indata. Det finns program som även kan lämna utdata. I detta exempel 

skulle det bland annat kunna vara antalet pannkakor som kan lagas med ett visst recept och indata 

(Helenius, Misfeldt & Rolandsson, 2017).  

2.2 Centrala begrepp i programmering 

En detaljerad beskrivning av åtgärder som krävs för att en uppgift ska utföras kallas för algoritm. 

Då en algoritm följs kan specifika problem eller uppgifter lösas. Bland annat matlagningsrecept och 

handarbetsbeskrivningar är typer av algoritmer där instruktioner behöver följas steg för steg. Större 

algoritmer som kan utföra nyttiga funktioner kallas för program (EDU, 2017). En fas i 

programmeringen är kodning där man skapar den egentliga programmeringskoden. Idag används 

uttrycket kodning som en synonym till begreppet programmering. Ett namngivet datalager kallas 

för en variabel. Exempel på data som kan lagras som en variabel är siffror, text och bild. Begreppet 

villkorssats handlar om villkorsstrukturer som gör att ett program utför olika steg efter villkoren 

som har givits, beroende på om villkoren har uppfyllts eller inte. En loop är en upprepningsstruktur 

som upprepar ett visst moment i programmet flertalet gånger beroende på villkoren som har givits. 

(EDU, 2017).  

När man programmerar finns det olika programmeringsmiljöer att arbeta i. Det finns textbaserad 

programmering och blockprogrammering. Textbaserad programmering är när kod skrivs för hand 

medan man i blockprogrammering (visuell programmering) själv inte behöver koda utan använder 

sig av modifierbara eller färdiga block (EDU, 2017). Inom de olika programmeringsmiljöerna finns 

det olika programmeringsspråk att arbeta i. Då en algoritm kodas till kod som en dator sedan utför 

använder man alltid ett programmeringsspråk som antingen är visuellt eller textbaserat. Exempel på 
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visuella programmeringsspråk är Scratch och Snap, medan exempel på textbaserade 

programmeringsspråk är Python, Pascal och C++.  

2.3 Tidigare forskning inom programmering 

Det som är grundläggande för inte bara datavetare utan alla människor är datalogiskt tänkande. 

Bortsett från matematik, läsning och skrivning bör det till barns analytiska tankevärld tilläggas 

datalogiskt tänkande (Wing, 2006). Begreppet datalogiskt tänkande innebär att ett till synes svårt 

problem omformuleras genom att man reducerar problemet till ett sådant som man förstår hur man 

ska gå tillväga för att lösa. Problemlösningsförmågan samt logiskt tänkande som är användbara 

kunskaper för alla elever inom flertalet olika ämnen, utvecklas med hjälp av datalogiskt tänkande 

(Wing, 2006). 

Tittar man från ytterligare en synvinkel på datalogiskt tänkande behöver det inte ses som 

programmering, utan det kan tolkas som hur människor generellt löser problem (Wing, 2006). I 

programmering talar vi om för en dator att den ska utföra någonting för att hjälpa oss. Inom 

matematik är det naturligt att applicera det datalogiska tänkandet i uppgifter, där en del av uppgiften 

realiseras med till exempel hjälp av programmering som verktyg. Andra delar kan realiseras genom 

att uppgiften delas in i mindre problem som är lösbara (Wing, 2006) 

Saeli, Perrenet, Jochms & Zwaneveld (2011) utförde en studie som syftade till att avslöja 

pedagogiskt innehållskunskap. Det har definierats som kunskap som ger lärare tillåtelse att 

omvandla sin kunskap om ämnet till något som ska vara tillgänglig för elever, i detta fall läggs 

fokus på programmering. De hävdar att pedagogisk innehållskunskap inom programmering som ett 

undervisningsämne är något som utvecklas med erfarenhet i undervisning. För att lära sig strategier 

om design, problemlösning samt tänkande behöver elever som använder sig av programmering hitta 

lösningar på problem. De måste sedan tänka på hur de kommunicerar lösningen till maskinen. 

Eleven kommunicerar med maskinen med hjälp av grammatik och syntax där grammatiken är det 

som gör att eleverna entydigt berättar för datorn vad hen vill få ut (Saeli, Perrenet, Jochms & 

Zwaneveld, 2011). 

Programmering handlar om förmågan att framställa lösningen på problem. Ifall det är ett större 

problem ska man kunna dela upp det i flera delar (Saeli, Perrenet, Jochms & Zwaneveld, 2011). 

Elever uppnår en förmåga att skapa användbara lösningar då de använder programmering som 
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verktyg. Vidare påpekas det för att förebygga elevers missuppfattningar inom programmering ska 

man använda sig av enkla programspråk och erbjuda en bredd av uppgifter att lösa för att nå 

algoritmiskt tänkande. Elever behöver besitta kunskapen att med hjälp av verktyg utveckla, testa, 

samt felsöka program (Saeli, Perrenet, Jochms & Zwaneveld, 2011). 

Rolandsson (2015) genomförde en kvantitativ svensk studie som visade 

programmeringsuppfattningen hos gymnasielärare. Resultatet av undersökningen visade att fler 

faktorer avgjorde hur programmeringsundervisningen påverkades. Han förklarar att elevernas 

förmåga, motivation, intresse, programmeringstid samt lärares pedagogik var faktorer som 

påverkade undervisningen i programmering. Vidare förklarar Rolandsson att programmering är 

något som uppfattas som svårt men samtidigt begränsat för elever som redan besitter förmågor som 

behövs för att man ska kunna programmera. Flertalet lärare anser samtidigt att elever bör studera 

programmering utan stöd från lärare, men att man saknar förtroende för elevens förmåga. 

Instruktionerna som ges till eleverna blir för mycket för de att förstå, vilket leder till att eleverna 

inte uppfattar syftet och undervisningen försvåras. Enligt lärare är analytisk samt logisk förmåga 

viktiga kunskaper att besitta vid programmering (Rolandsson, 2015). 

När ett nytt ämne införs i skolundervisningen ställs lärarna inför ett flertal oundvikliga utmaningar. 

I en studie som utfördes av Sentance & Csizmadia (2016) studerades åsikter hos lärare gällande vad 

de ansåg var största möjligheterna samt utmaningarna då ett nytt ämne infördes i undervisningen. 

Resultatet från studien visade på att den faktor som spelade störst roll var bristen på kunskap inom 

ämnet hos lärarna. Vidare förklarar de att ytterligare tre faktorer som många lärare lyfter fram är 

tidsbrist, differentiering samt valet av pedagogiska tillvägagångssätt. Med begreppet differentiering 

menar man kunskapsskillnaderna hos elever inom ämnet samt behovet av individualisering i 

undervisning. I undersökningen påpekade lärarna att elevernas engagemang och förkunskaper är 

faktorer som kommer påverka hur en lärare väljer att framföra ett ämne, samt avgöra hur mycket tid 

som lärare behöver lägga på varje elev. Slutligen frågar Sentance & Csizmadia lärarna vad de anser 

att eleverna har störst svårighet med. Svaret var att eleverna hade svårigheter gällande att förstå 

konceptet med variabler och variablernas olika betydelse. Slutsatsen som kan dras från Rolandssons 

samt Sentances & Csizmadias studier är att lärares kunskap gällande att undervisa med hjälp av 

programmering i matematikundervisningen behöver vara mångfacetterad. En lärare behöver besitta 

kunskap om sina elevers kunskap, ämneskunskap samt vilka tillvägagångssätt de ska använda sig av 

för att undervisa med programmering som verktyg. 
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2.4 Mathematical Knowledge for Teaching                                                    

Anledningen till att verktyget Mathematical Knowledge for Teaching har används i studien beror på 

att det är ett instrument som mäter lärares kunskap på flera plan. Studiens syfte är att se vilka 

lärarkunskaper lärare har visat och med hjälp av Mathematical Knowledge for Teaching kan flera 

typer av lärarkunskap uppmärksammas. Verktyget undersöker ämnes- och pedagogiska kunskaper, 

vilket leder till en bred syn inom begreppet kunskap. Fyra av sex kunskapskategorier kommer att 

användas för att uppfylla studiens syfte. Horizon Content Knowledge har inte används då kategorin 

syftar på lärares framtidsvision, vilket inte är studiens syfte. Knowledge of Content and Curriculum 

har utlämnats då kategorin syftar på lärares kunskap om styrdokument, innehåll och läromedel. Då 

det inte finns mycket om programmering i styrdokument för lärare att tolka blir kategorin inte 

relevant för studiens syfte. 

Som Fahlén (2017) nämner är lärarkunskap när det kommer till programmering något som de själva 

inte känner sig bekväma med. Kunskap är något som Ball, Thames & Phelps (2008) menar går att 

dela upp i olika kategorier.  

Figur 1. De sex kunskapskategorierna som delas upp i subjekt matter knowledge och pedagogical 

content knowledge. 
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Ball, Thames & Phelps (2008) har fokuserat sin forskning på att besvara bland annat vilka 

återkommande arbetsuppgifter som finns för en lärare som undervisar i matematik, samt vilken 

kunskap inom matematik som lärarna behöver besitta för att klara av deras arbetsuppgifter. De har 

också fokuserat sin forskning på att besvara vad det krävs för matematiska resonemang i 

undervisningen, samt vilken aktivitet som behövs för att undervisningen ska utvecklas när bland 

annat elevernas matematiska idéer är i fokus. De har kommit fram till att matematiklärares kunskap 

kan delas upp i två huvudteman, som figur 1 visar, vilket är Subjekt Matter Knowledge och 

Pedagogical Content Knowledge. 

Kunskapskategorin Common Content Knowledge (CCK) berör matematikens förmågor och 

kunskaper som inte är unika för undervisningen. Med det menar man att dessa kunskaper är riktade 

till alla individer som utövar matematik, vilket inte endast är individer i skolan (Ball, Thames & 

Phelps 2008). Här kan personer som inte är matematiklärare arbeta med ett specifikt matematiskt 

område. En lärare som endast besitter allmänna ämneskunskaper (CCK) kan avgöra om information 

gällande till exempel begrepp är felaktiga, men kan däremot inte förklara ett begrepp på olika vis så 

att elever med olika kunskaper förstår. Då en elev räknar fel kan läraren upptäcka felet men inte 

hjälpa eleven att gå vidare och förklara varför hen har gjort fel (Ball, Thames & Phelps 2008).  

Kunskapskategorin Specialized Content Knowledge (SCK) talar enligt Ball, Thames & Phelps 

(2008) om att matematikkunskaper är nödvändiga att besitta, men dessa kunskaper räcker inte för 

att undervisa i ämnet. En lärare behöver besitta ytterligare kunskap utöver matematikkunskaper för 

att undervisningen ska fungera. Det finns kunskap inom matematik som endast är viktigt för en 

lärare att besitta, till exempel kunna förklara något på flera olika sätt så att samtliga elever ska 

förstå. En lärare behöver ha förmågan att se igenom och förstå elevers lösningar för att hitta ett 

tillvägagångssätt att arbeta med problemet (Ball, Thames & Phelps 2008). 

Kunskapskategorin Knowledge of Content and Students (KCS) kombinerar kunskap gällande 

matematik med kunskaper om elever. Dessa handlar om att en lärare behöver veta vad elever gör för 

vanliga missuppfattningar inom ett specifikt område inom matematiken. Lärare behöver lyssna på 

sina elever för att förstå hur de resonerar när de studerar matematik. Hen ska kunna förutsäga hur 

ens elever kommer att tolka en matematikuppgift och måste också uppfatta elevernas matematiska 

resonemang (Ball, Thames & Phelps 2008). 
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Vidare menar Ball, Thames & Phelps (2008) att kunskapskategorin Knowledge of Content and 

Teaching (KCT) syftar på kunskap som berör både innehåll och undervisning. Utöver 

ämneskunskap behöver lärare kunskap om att undervisa för att veta vilken metod som passar bäst 

för ett specifikt område.  Hen avgör hur undervisningen ska bli som effektivast genom att bestämma 

hur och när specifika uppgifter ska presenteras. De menar att läraren också väljer rätt material till 

undervisningen och bestämmer hur och vilket laborativt material som hen ska använda för att 

eleverna ska få en ökad förståelse i ett moment. Här ingår också rätt användning gällande språk och 

kontext för att underlätta elevernas matematikundervisning. I denna kunskapskategori ska läraren ha 

ett samspel mellan det matematiska innehållet och pedagogiska frågor. (Ball, Thames & Phelps 

2008). 
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3. Metod 

Det beslutades att göra en kvalitativ studie eftersom kärnan i undersökningens syfte var att fördjupa 

sig inom verktyget programmering i matematikundervisningen. Till studien har man använt 

semistrukturerade intervjuer som metod eftersom Fejes & Thornberg (2015) menar att med hjälp av 

denna typ av metod får forskaren en djupare förståelse av hur respondenterna i intervjuerna 

upplever ett fenomen. Det leder till att fenomenet kan förstås och tolkas från respondenternas 

perspektiv. Vid fältforskning uppmuntrar man forskaren till att använda sig av till exempel 

intervjuer eftersom det leder till en fördjupad förståelse av ett specifikt sammanhang. 

3.1 Urval 

Gällande en kvalitativ studie ska forskarens urval besitta höga informationsvärden för frågorna som 

ställs inom forskningsområdet (Barajas, Forsberg & Wenström, 2013). Till denna studie 

intervjuades totalt sju lärare, varav tre var högstadielärare och fyra stycken gymnasielärare. 

Avgränsningarna som användes till studien var att alla lärarna var behöriga och aktivt arbetande i 

ämnet matematik. Kravet var att lärarna undervisar i kurser där programmering ingår som centralt 

innehåll. För att få en förståelse för hur programmeringen har implementeras överlag, valdes det att 

inte begränsa urvalet av lärare till endast gymnasieskolan eller grundskolan. Lärarna som deltog i 

undersökningen mailades i förtid och samtliga sju gick med på att genomgå intervjuerna. 

Rektorerna kontaktades och sedan kontaktades lärarna via mail. Två av tre grundskolelärare arbetar 

på samma skola och den tredje på en annan skola. Alla fyra gymnasielärare arbetar på samma skola. 

Anledningen till att ett flertal skolor valdes berodde på att studiens resultat skulle stärkas jämfört 

med om alla lärarna arbetade på samma skola. Nedan följer information om de sju lärarna som 

valde att delta i undersökningen: 
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Tabell över lärarna som deltog i studien 

3.2 Intervju 

Studien har sin grund i semistrukturerade intervjuer som är en lämplig metod för att få en djupare 

förståelse av hur respondenterna i intervjuerna upplever ett fenomen. De semistrukturerade 

intervjuerna bör följas av en intervjuguide. I en intervjuguide finns det teman att följa under tiden 

respondenten intervjuas. Intervjuaren ska vara flexibel och försöka få spontana svar av 

respondenten (Fejes & Thornberg, 2015). Intervjuerna delades upp i två teman, vilket var kunskap 

hos lärare gällande programmering samt hur programmeringen har implementerats (se bilaga A). 

Under intervjun spelades samtalet in på mobiltelefon och det var endast röstinspelning. Intervjuerna 

startades med bakgrundsfrågor för att få respondenterna att känna sig bekväma. Intervjuerna 

börjades med att besvara tema 1 (se bilaga A) för att besvara frågeställningen vilka komponenter av 

lärarkunskap i programmering inom matematikundervisning matematiklärarna har uppvisat efter 

första året med programmering som centralt innehåll i matematikämnet. Sedan fortsatte intervjuerna 

med att gå in på tema 2 (se bilaga A) för att besvara frågan hur matematiklärarnas kunskap inom 

programmering har påverkat i vilken utsträckning de har implementerat verktyget i 

Lärare 1 - GRU Skola A 34 år gammal undervisat i 10 år 
som lärare

Läst 
programmering 
A,B,C på 
gymnasiet. några 
högskolepoäng 

Lärare 2 - GRU Skola A 53 år gammal underisat i 20 år 
som lärare

Självlärd

Lärare 3 - GRU Skola B 53 år gammal undervisat i  20 år 
som lärare

Självlärd 

Lärare 4 - GYM Skola C 26 år gammal undervisat i tre 
terminer som lärare

15 högskolepoäng i 
beräkningsvetensk
ap

Lärare 5 - GYM Skola C 55 år gammal undervisat i 30 år 
som lärare

läst programmering 
på 80-talet

Lärare 6 - GYM Skola C 34 år gammal undervisat i 3 år 
som lärare

90 högskolepoäng i 
datavetenskap 

Lärare 7 - GYM Skola C 57 år gammal undervisat i 30 år 
som lärare 

läst en termin 
programmering
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matematikundervisningen. Alla intervjuerna genomfördes i ett grupprum med endast en lärare som 

respondent i rummet. Maxtiden för intervjuerna var 25 minuter. 

3.3 Etiska principer 

Denna studie har följt vetenskapsrådets (2002) krav. Genom att i förtid via mail berätta för lärarna 

som skulle intervjuas vad syftet med studien var och dess innehåll uppfylldes informationskravet. 

Innan intervjuerna fick respondenterna veta att intervjun var frivillig och de fick avbryta när de ville 

samt hoppa över frågor. Dessutom fick de veta att den insamlade datan endast skulle användas i 

forskningssyfte. Enligt konfidentialitetskravet fick respondenterna veta att hantering av namn samt 

namn på skolan skulle hållas anonymt. Undersökningen var konfidentiell och skadade inte 

deltagarna på varken ett fysiskt eller psykiskt sätt. Samtyckeskravet kräver kontakt med deltagarnas 

vårdnadshavare ifall de är under femton år gamla. I detta fall behövdes inte det eftersom studien 

inriktade sig på lärare. 

3.4 Metod för analys 

Datan som har samlats in från intervjuerna har transkriberat, analyserats och kategoriserats. 

Verktyget som användes för att analysera och kategorisera datan var Mathematical Knowledge for 

Teaching. Som det tidigare nämnts har fyra av sex kunskapskategorier varit lämpliga för studiens 

syfte och det är Common content knowledge (CCK), Specialized content knowledge (SCK), 

Knowledge of content and students (KCS), Knowledge of content and teaching (KCT). I avsnittet 

teoretisk bakgrund har kategorierna presenteras från ett matematikperspektiv, medan dem i avsnittet 

resultat och analys har använts för att tolka programmeringskunskaper. Det har uppmärksammats 

vad kategorierna har förespråkat gällande matematikkunskaper och sedan utnyttjats till att tolka 

programmeringskunskaper. Kunskapskategorierna användes på det vis att varje utsaga av lärarna 

tolkades till vilken kategori som låg bakom. I datan letades det efter specifika markörer som är 

unika för varje kunskapskategori. När all data sedan hade kategoriserats jämfördes datan inom 

samma kunskapskategori. Lärarnas utsagor jämfördes utifrån transkript som hade hamnat under 

varje kategori. I fall där det uppmärksammades tydliga skillnader skapades underkategorier. För att 

lärarna skulle tala om hur de har implementerat programmeringen ställdes frågor som ”hur har du 

implementerat programmering i matematikundervisningen under det senaste året? "och ”inom vilka 

områden har du undervisat med hjälp av programmering?” (se bilaga A). 

�17



Som exempel kan man titta på kunskapskategorin CCK. Först kategoriserades all data som visade 

på ämneskunskap inom programmering som CCK. Den datan blev centrala begrepp som 

respondenterna lyfte samt relationen mellan problemlösning och programmering. När all data hade 

kategoriserats ställdes lärarnas svar mot varandra under kategorin. Då det uppstod tydliga skillnader 

gällande lärarnas ämneskunskaper, skapades underkategorier. Bland de sju lärarna 

uppmärksammades varierade kunskapsnivåer, vilket resulterade i två teman som blev 

problemlösning och centrala begrepp. Samtliga sju lärare visade på jämn nivå gällande tolkning av 

programmering i relation till problemlösning. Svaren blev liknande hos alla lärare och därför 

plockades ett citat ut som representerade samtliga lärares svar. Gällande centrala begrepp inom 

programmering uppmärksammandes en tydlig kunskapsnivåskillnad när lärarnas svar jämfördes. 

Det resulterade i de tre underkategorierna grundläggande, djup, och fördjupad kunskap. Lärarna 

med grundläggande kunskap förklarade endast att programmering var som problemlösning och 

nämnde inga centrala begrepp inom programmering. Inom underkategorin djup kunskap placerades 

lärarna som såg programmering som problemlösning men också förklarade programmering med 

begreppet algoritm. Fyra lärare förklarade att programmering handlade om algoritmer och ett citat 

fick presentera de fyra lärarna då svaren var liknande. I underkategorin fördjupad kunskap 

placerades lärarna som såg på programmering som problemlösning, algoritmer samt begreppen 

villkorssats och upprepningar. Dessa tre lärare visade på en bredare och mer djup kunskap än 

resterande fyra lärare, viket resulterade i att de placerades i den högsta underkategorin. Då lärarna 

återigen svarade liknande fick ett citat representera den fördjupade underkategorin. Varje lärare 

citeras en gång vid någon kunskapskategori och hur läraren har implementerat programmering 

förklaras därefter. Lärare 1 och 2 har inte implementerat verktyget än och därför har de inte kunnat 

besvarat studiens andra forskningsfråga. Lärare 3 valde att inte lyfta exempel på hur hen har 

implementerat verktyget. 

�18



3.5 Trovärdighet 

I en kvantitativ studie är begreppen reliabilitet och validitet viktiga begrepp för att bedöma studiers 

kvalitet. I en kvalitativ studie kan det däremot vara problematiskt att mäta dessa (Bryman, 2011). 

Reliabilitet handlar om att resultatet av en undersökning blir samma vid upprepningar av 

undersökningen. Skulle denna studien återigen genomföras skulle svaren från respondenterna vara 

samma eftersom de med ord uttrycker sina kunskaper och hur de har implementerat ett verktyg i sin 

undervisning. I en enkätundersökning när en respondent ska svara på en skala mellan 1-5 kan 

resultatet skifta vid olika tillfällen då svaret ska uppskattas och inte detaljerat förklarar någonting.  

I framtiden kommer lärare att vara mer bekväma med verktyget och datan från intervjuerna hade 

sett annorlunda ut vid en framtida likadan studie. Hade andra lärare däremot genomgått 

undersökningen hade resultatet kunnat vara annorlunda då resultatet från denna studie talar för 

specifikt sju lärare. Svaren gällande lärares kunskaper kan inte generaliseras då de talar för sju 

lärare. Däremot skulle det vid en liknande undersökning med andra respondenter kunna vara 

liknande svar eftersom resultatet har visat på lärare med mindre kunskap och lärare med högre 

kunskap, samt varierande implementering av programmering. Resultatet från studien är relevant då 

det kan se ut på detta vis var som helst, precis som man kan uppmärksamma kunskapsskillnader hos 

till exempel olika biologilärare. Det är samtidigt viktigt att ha i åtanke att resultaten gällande 

lärarkunskap och implementering inte kan generaliseras då det skulle kunna se annorlunda ut. För 

specifikt denna studien var svaren pålitliga med hög kvalitet då de talar för individers erfarenhet 

och tillämpning av ett verktyg.   

Med begreppet validitet syftar man på om datan från undersökning är relevant till syftet med 

studien (Bryman, 2011). Deltagarna i undersökning har varit lämpliga till studien då syftet handlar 

om att skapa en förståelse gällande hur matematiklärares kunskap inom programmering har 

påverkat deras implementering av verktyget. Lärarnas svar talar för specifikt 

matematikundervisning och datan har varit relevant för frågeställningarna då matematiklärarna visat 

på sin kunskap samt förklarat hur och i vilken utsträckning de har implementerat programmering.  

Med datan från deltagarna kan studiens syfte besvaras, vilket tyder på en god validitet.  
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4. Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer resultatet av studien att presenteras. Lärarnas åsikter gällande deras kunskap 

av programmering samt hur de har implementerat programmeringen i sin undervisning kommer att 

lyftas. Fyra kunskapskategorier inom Mathematical Knowledge for Teaching kommer att 

presenteras och användas i koppling till studiens syfte.  

4.1 Common Content Knowledge (CCK) 

Som tidigare nämnt är kunskapskategorin CCK en kategori där ämneskunskap ligger i fokus. I 

denna studie har det bland annat undersökts vad lärarna anser vad programmering är för någonting 

och vad den har för relation till ämnet matematik. Då lärarna intervjuades gällande ämneskunskap i 

programmering nämndes två underkategorier som kunskaperna kunde delas in i, vilket var centrala 

begrepp samt programmering och problemlösning. Inom underkategorin problemlösning hade 

lärarna liknande syn på hur programmering kan komma att användas som ett verktyg för att arbeta 

med matematiska problem. Gällande underkategorin centrala begrepp uppmärksammades tre olika 

nivåer hos lärarna vilket var grundläggande, djup, och fördjupad kunskap. När frågan ställdes till 

respondenterna vad de ansåg programmering var för någonting svarade samtliga sju lärare att det 

var relaterat till problemlösning. Lärarna påpekar att programmering är som problemlösning då det 

kan användas till svårare uppgifter samt uppgifter som är textbaserade. När frågan om vad 

programmering är för någonting ställdes, svarade lärare 2 följande: 

”Jag skulle vilja säga att programmering är ett verktyg som gör att… det blir helt enkelt lite lättare att lösa 
matematiska problem. Ja det liknar problemlösning eftersom det finns flera steg i båda… jag vill att mina 
elever ska använda programmering för att göra något som går snabbare än om de skulle använt penna och 
papper. Vi har pratat i arbetslaget och det framgår tydligt att programmering ska hjälpa till i undervisningen 
att arbeta med problemlösning, men jag har svårt och se hur programmering ska gynna 
matematikundervisningen. Man ska ju inte använda det bara för att… jag vill ju att det ska vara till någon 
nytta.” 

Lärare 2 nämner inga centrala begrepp inom programmering men kan koppla verktyget till 

problemlösning, vilket kan kategoriseras som grundläggande CCK. Hen förklarar att det är svårt att 

uppfatta till vilken nytta programmeringen ska implementeras, vilket beror på bristande CCK då 

läraren inte har tillräcklig kunskap gällande programmeringen. Detta speglas i lärarens 

implementering av programmering då hen inte har undervisat i matematik med hjälp av 

programmering än. Läraren förklarar att hen ska börja med detta till kommande höst då det finns en 
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bättre planering med verktyget i undervisningsmiljö och bättre kursmaterial som underlättar för 

skolan att implementera programmeringen till matematikundervisningen. Hen förklarar att de 

tillsammans i lärarlaget har beslutat detta.  

Bortser man från begreppet problemlösning, menar fyra lärare att programmering också är 

algoritmer, vilket tolkas som en djupare syn på programmering. Lärare 1 förklarar programmering 

på följande sätt:  

”Matematik och programmering är ganska nära, just eftersom det är samma…. alltså det logiska tänkandet 
och problemlösningsförmågan är väldigt lika. Det är som problemlösning eftersom båda innehåller olika 
steg… man kan liksom på det sättet få in det i matten. Man börjar med att förstå problemet till att sedan lösa 
det. I början blir det självklart ganska basic, men sedan ser jag inga begränsningar till hur jag kan använda 
det. Tanken är ju att använda det vid liksom svårare uppgifter…. framförallt då problemlösning. Vid kodning 
arbetar man med program med inmatning för att få en utmatning… och så skapas en algoritm.  

Lärare 1 menar också att det logiska tänkandet i problemlösning är liknande i programmering, där 

båda går att dela upp i flera steg. Utifrån det läraren säger tolkas det som att hen ser en tydlig 

koppling mellan programmering och problemlösning, vilket visar att läraren förstår sig på 

programmering i relation till problemlösning. Vidare förklarar lärare 1 att kodning innebär att arbeta 

med inmatning, det vill säga skriva in kod i programmet för att få en utmatning. Hen förklarar att 

det är att arbeta med algoritmer, vilket kan kategoriseras djupare som CCK än hos lärare 2. Hen har 

en fördjupad syn på ämneskunskap i programmering och ser verktyget som ett bredare redskap än 

föregående lärare. Lärare 1 har inte heller implementerat programmeringen i sin undervisning än, då 

hen arbetar på samma skola som lärare 1 och de har i grupp beslutat att starta till hösten 2019. Till 

skillnad från lärare 2 vet dock lärare 1 hur hen ska arbeta med implementering av programmeringen 

eftersom verktyget inte är främmande för läraren. Lärare 1 förklarar att hen kan koppla alla 

områden i matematikundervisningen till programmering. Hen exemplifierar med att arbeta med 

bland annat algoritmer till ekvationer, rita koordinatsystem och problemlösning till passande 

textuppgifter. 

Av fyra lärare som menar att programmering består av problemlösning och algoritmer, påpekar tre 

lärare att programmering består av bland annat villkorssatser och upprepningar, vilket tolkas som en 

fördjupad och bredare syn på programmering. Lärare 4 förklarar programmering följande : 
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”Programmering är ett verktyg som används för att lösa matematiska problem på olika sätt. Med hjälp av en 
inmatning… kan du få en utmatning och på så sätt bolla med algoritmer. Programmering är ett såpass brett 
verktyg för matematiken, du kan bland annat arbeta med loopar och villkorssatser…. slumpgenerator är 
också något som underlättar. Du kan liksom göra hur mycket som helst så… det är bra att det finns som ett 
redskap idag.” 

Lärare 4 berättar precis som de två föregående lärarna att det är ett verktyg som kan underlätta att 

arbeta med matematiska problem. Vidare förklarar läraren, precis som lärare 1, att programmering 

innehåller algoritmer. Sedan påpekar lärare 4 att programmering kan vara loopar, villkorssatser och 

slumpgeneratorer, vilket kan kategoriseras som fördjupad CCK. Läraren hävdar att programmering 

är ett brett verktyg och förklarar det från flera olika synvinklar och visar på en bredare 

ämneskunskap. Den fördjupade CCK:n speglas i lärarens implementering av verktyget. 

Under det gångna året har lärare 4 med hjälp av programmering arbetat med talbaser. Läraren gick 

först igenom talbaser och basbyten där eleverna fick arbeta med penna och papper. Eleverna fick 

sedan skriva program som gjorde basbyten där baserna gick från bas 10 till andra baser och tvärtom. 

Eleverna har också med hjälp av programmering fått arbeta med andragradsekvationer. Läraren har 

tidigare inte introducerat pq-formeln för sina elever utan de har fått arbeta med 

kvadratkomplettering. Sedan fick eleverna skriva ett program som generellt kunde lösa 

andragradsekvationer, vilket resulterade i att de kodade någon typ av pq-formel. 

Lärare 4 har valt att behandla programmeringen i matematiken som de andra centrala innehållen i 

kursplanen ("matematiska problem av betydelse för privatekonomi, samhällsliv och tillämpningar i 

andra ämnen" samt "matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria”). 

Läraren har skapat ett separat temaprojekt där hen har skapat en plan för avbetalning av ett lån med 

Numbers och sedan observerat statistik från SCB. Eleverna har sedan fått skriva program med olika 

variabler, vilket var år och räntesats. Programmet räknade sedan ut hur stort belopp som kommer att 

betalas tillbaka och hur stor månadsavbetalningen var. Eleverna fick arbeta med både rak 

amortering och annuitetslån.  

Det tolkas att det som krävs för att i praktiken implementera programmering är framförallt en 

fördjupad CCK, där läraren har en bra uppfattning om vad programmering är. Lärarna har visat på 

ämneskunskaper inom programmering och det är viktig kunskap att besitta för att kunna undervisa 

med hjälp av programmering i ämnet matematik. Den kunskapen räcker dock inte för att undervisa 
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med verktyget utan lärare behöver också besitta specifika ämneskunskaper som är specifika för 

lärare.  

4.2 Specialized Content Knowledge (SCK)                                                    

Kunskapskategorin SCK handlar om att besitta ämneskunskaper men också specifika 

ämneskunskaper. Det betyder att det inte räcker för en lärare att endast besitta 

programmeringskunskaper för att kunna undervisa med hjälp av verktyget i matematik. En lärare 

behöver också besitta kunskap som är viktiga för att kunna lära ut. När intervjuaren ställde frågan 

vad läraren anser att programmering är för någonting, svarade tre lärare (alla GRU) att 

programmering kunde delas upp i blockprogrammering samt textbaserad programmering. Lärare 3 

förklarar att det finns olika programmeringsmiljöer att arbeta i: 

”Programmering kan delas upp i två delar… blockprogrammering och vanlig kodning då. Ett exempel på 
blockprogrammering är Scratch… där man liksom arbetar med färdiga block som man sedan sätter ihop till 
ett typ av program. Kodning skiljer sig från blockprogrammering… där finns inga färdiga block att arbeta 
med utan man själv måste skriva koden. Jag har nu i efterhand fått höra att i sexan och sjuan ska eleverna 
arbeta med blockprogrammering och sedan i årskurs åtta och nio börja arbeta med kod” 

När lärare 3 säger att programmering kan delas upp i blockprogrammering och kodning, tolkas det 

som att läraren är medveten om att det finns olika programmeringsmiljöer att arbeta i. Vidare 

förklarar hen att man i blockprogrammering arbetar med befintliga block som sätts ihop till ett 

program, vilket tyder på att läraren har en grundläggande förståelse för vad blockprogrammering är. 

Läraren skiljer kodning från blockprogrammering och påpekar att en individ själv ska skriva koden 

vid textbaserad programmering. Det tolkas som att läraren ser en tydlig skillnad på 

blockprogrammering och kodning, men inte har en fördjupad kunskap i någon av 

programmeringsmiljöerna. När hen vidare förklarar att elever i årskurs sju endast ska arbeta med 

blockprogrammering uppfattas det som att läraren påvisar bristande SCK, då läraren har bristande 

förståelse för både programmeringsmiljöer och läroplanen. Helenius, Misfeldt & Rolandsson (2017) 

hävdar att då en elev studerar i årskurs 7-9 ska eleven arbeta med programmering i olika 

programmeringsmiljöer, där de utöver blockprogrammering ska arbeta med textbaserad 

programmering. Lärare 3 har visat på bristande SCK då hen visar på grundläggande förståelse för 

programmeringsmiljöerna, men inte vet mycket om dem och inte heller har uppfattning om vilken 

typ av programmering som ska användas i vilken årskurs. Det speglas i lärarens implementering av 
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verktyget då hen endast använt ett fåtal sidor online som koda.nu och i lägre ålder arbetat med 

enklare blockprogrammering som till exempel multiplikation och division.  

För att en lärare ska implementera programmering i praktiken tolkas det som att hen först behöver 

en fördjupad CCK för att veta tillräckligt om programmering. Läraren behöver också SCK för att få 

förståelse för vilken specifik programmeringsmiljö eleverna ska arbeta i vid olika moment och 

åldrar. För att en lärare dock ska implementera programmeringen i högre utsträckning behöver 

läraren kunskaper utöver ämneskunskap och specifika ämneskunskaper. En lärare behöver också 

besitta kunskapen om sina elever.  

4.3 Knowledge of Content and Students (KCS)                                       

Kunskapskategorin KCS handlar om att kombinera ämneskunskap med kunskap om eleverna som 

man undervisar. En fråga som bland annat har besvarats i studien är vilka matematiska förmågor 

lärarna anser att eleverna utvecklar med hjälp av programmering. Det har fått respondenterna att 

prata om elevernas bristande förkunskaper. Resultatet från denna del kan delas upp i två 

underkategorier som är bristande förkunskaper och problemlösning i relation till programmering. 

När frågan angående elevernas förmågor ställdes under intervjuerna påpekade sex av sju lärare att 

det största problemet var elevernas bristande förkunskaper. Då frågan ställs svarar lärare 5: 

”Jag själv är inte något vidare duktig på att programmera… utan kan grunderna som jag lärt mig nu i år. Det 
blir då svårt… ännu svårare för mig att veta vad mina elever ska ha för kunskaper när jag sätter igång med att 
programmera. Jag har väldigt svårt att veta till vilken utsträckning jag ska använda programmeringen i 
matten och det gör det ju inte lättare att jag inte vet vad eleverna ska kunna heller. Dessutom har de själva 
inte programmerat länge. Det är en utmaning att läsa av eleverna och sedan veta vilken grund man lägger… 
men också hur jag ska jobba med det i tre år.” 

När frågan ställs och lärare 5 säger att hen själv inte är duktig på att programmera och att hen precis 

har lärt sig grunderna, tolkas det som en osäkerhet eftersom läraren först vill påpeka sina egna 

bristande kunskaper. Det tolkas som att läraren har en förståelse för att eleverna inte är färdiga 

programmerare och att läraren inte kan förvänta sig allt för mycket från dem. När läraren dock 

påpekar att det är svårt för hen att veta vilka förkunskaper eleverna kan väntas att ha, tolkas det som 

bristande KCS. Inom KCS ska läraren generellt veta vad för svårigheter elever kan tänkas ha, vilket 

visar på att läraren inte besitter den kunskapen. Läraren förklarar att det blir svårt för hen att veta 

hur klassen ska arbeta med programmering under hela gymnasieutbildningen, vilket också visar på 
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bristande KCS då hen inte ser hur eleverna kommer uppfatta och resonera kring programmering. 

Det kan jämföras med svaret som lärare 2 gav i CCK då hen påpekar att skola A till hösten ska 

implementera programmering i matematiken då det finns bättre material att arbeta med. Den typen 

av osäkerhet kan kopplas till lärares 5 svar då hen visar på att elevernas förkunskaper är något som 

lärare än inte har kunskap om, utan kommer att utveckla i framtiden.  

Även fast lärare 5 inte besitter tillräcklig kunskap för att undervisa med hjälp av programmering än 

har hen valt att implementera verktyget med hjälp av hens arbetslag. Läraren förklarar att hen har 

tagit hjälp av kollegor och vill redan under första året med programmering som centralt innehåll 

implementera verktyget. Läraren förklarar att hen har svårt och se hur programmering ska 

implementeras i matematiken och har därför valt att arbeta med ämnesintegration mellan ämnena 

matematik och fysik. Eleverna har fått arbeta med radioaktivt sönderfall med läraren där de i 

grupper fick kasta 200 tärningar och varje tärning som visade en sexa hade sönderfallit. Eleverna 

fick då fram en differentialekvation som de upptäckte var en exponentialfunktion. Följdfrågan till 

laborationen blev att skriva ett program som läser in antal tärningar och sen gör försöket. 

Programmet skulle skriva en tabell över antalet tärningar som funktion av antalet kast och antalet 

tärningar som är kvar. Eleverna skrev program som fick ut värdena i listor och då kunde de köra till 

exempel 2000 kast. 

Tre lärare valde att lyfta fram att elever utvecklar sin förmåga att lösa matematiska problem när 

programmering används som verktyg. Saker som kommunikation, begreppsuppfattning och 

samarbete påpekades också vara färdigheter som eleverna utvecklat, men det var framförallt 

problemlösningsförmågan som fokuserades under intervjuerna. Lärare 6 säger: 

”Ja eleverna utvecklar utan tvekan sin förmåga att bearbeta matematiska problem med hjälp av 
programmeringen. Tittar man på de klockrena fyra stegen inom problemlösning… ja förståelse, planering, 
genomförandet och …. kritik… kan du nog få in ganska mycket i programmeringen. Om min elev får ett 
problem vill jag att den ska ha i åtanke att programmering är något som ska underlätta problemet. Dit jag vill 
komma med programmeringen är att eleverna ska förstå att när de stöter på ett problem, ska 
programmeringen vara ett alternativ… för att genomföra lösningen av uppgiften som eleverna fått. När 
någon kodar ett program och får fram ett resultat kan den lätt resonera genom att skriva i sin kod för att 
kunna titta tillbaka men även hjälpa en klasskompis.”    

Det tolkas som att lärare 6, till skillnad från lärare 5, ser hur och varför programmeringen ska 

implementeras och hur den gynnar elevernas matematikkunskaper. Läraren vill att eleverna 

använder sig av programmering som ett verktyg när de stöter på matematiska problem för att 
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enklare kunna arbeta med problemen. Läraren säger att förmågan att arbeta med problemlösningen 

är något som eleverna utvecklar då programmeringen används och förklarar likheten mellan dessa 

två. Lärare 6 är en av tre lärare som besitter fördjupad CCK, vilket då gör att hen ser en tydlig 

relation mellan programmering och problemlösning. Det tolkas också som att läraren har en 

fördjupad KCS då hen ser vad en elev kan ha för svårighet, men också ett sätt att arbeta med det. 

Genom att förklara alla fyra stegen av problemlösning, i relation till programmering, tolkas det som 

att läraren ser ett sätt att arbeta på under elevernas gymnasieutbildning. Dessa faktorer pekar på att 

läraren besitter kunskap för att implementera programmering i hög utsträckning, vilket speglas i hur 

läraren har undervisat med hjälp av verktyget.  

Även lärare 6 har arbetat med basbyten och andragradsekvationer. Eleverna fick skapa ett program 

där man matar in ett tal, vilken bas det är inmatat i och vilken bas det kommer ut i. Eleverna fick 

inte arbeta med den färdiga pq-formeln utan fick lösa andragradsekvationer med hjälp av 

kvadratkomplettering. Läraren bad sedan eleverna skriva program som kunde lösa generella 

andragradsekvationer utifrån kvadratkomplettering. Lärare 6 förklarar att resultatet blev någon form 

av pq-formel. Eleverna har tidigare på samma sätt fått lösa generella ekvationer av första graden när 

de har fått ändrat variabler. Då har de fått problemet ax+b=c och sedan skrivit en generell formel 

som löser ekvationen.  

Lärare 6 förklarar vidare att med hjälp av programmering har eleverna fått arbeta med linjär 

regression. Eleverna tyckte det var mystiskt när en linje bara kunde anpassa sig efter punkter och 

förstod inte hur det gick till. De fick sedan arbeta med första sortens regression och ta fram den 

minsta kvadratmetoden. Läraren hävdar att eleverna då fick en förståelse för hur datorn kunde 

utföra linjär regression då de själva fick skriva koden och se hur programmet arbetade för att få 

fram linjen. Eleverna har även fått skriva program som gjort att de kunnat ta fram närmevärde för 

talet pi.  

För att programmering ska implementeras i skolundervisningen behöver läraren, som det nämns i 

förgående kunskapskategorier, besitta fördjupad CCK för att behärska verktyget. Lärare behöver 

också besitta kunskapen om sina elever för att förstå hur programmering ska implementeras i 

matematiken för att gynna elevernas undervisning. För att däremot kunna utnyttja verktyget i högre 

utsträckning behöver lärare besitta ämneskunskaper, specifika ämneskunskaper, kunskap om sina 

elever samt kunskap om undervisning.  
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4.4 Knowledge of Content and Teaching (KCT)                                                       

Som det tidigare nämnts handlar kunskapskategorin KCT om kunskapen gällande både innehåll och 

undervisning. En lärare behöver veta hur programmeringen ska implementeras och veta vilken 

metod som passar bäst för ett specifikt område. I denna studien har respondenterna besvarat frågor 

som exempelvis vad de anser att de behöver för kunskap gällande programmering i matematiken 

samt på vilket sätt de ska undervisa med hjälp av verktyget. Tre lärare undviker att besvara frågorna 

och påpekar att de själva inte har tillräckligt med kunskap för att undervisa med programmering i 

hög utsträckning. Resterande fyra lärare svarar på frågorna och förklarar vad de behöver för 

kunskap för att undervisa med hjälp av programmering och på vilket sätt de ska undervisa med 

verktyget. De förklarar att de vill få eleverna att förstå när de ska använda programmeringen och i 

vilken utsträckning, dessutom vill lärarna se en röd tråd genom hela utbildningen med 

programmering. När frågan vad lärare behöver för kunskap för att undervisa med hjälp av 

programmering ställs, svarar lärare 7: 

”Jag som lärare behöver kunna avgöra när jag ska använda programmeringen, både när det gäller vilket 
område men specifikt också…. liksom i vilka delar i ett område. Jag vill inte använda programmeringen bara 
för att det står med i läroplanen, utan jag vill välja ut när det kommer gynna alla i klassen. Om jag kan lösa 
ett problem mer effektivt utan programmering, kommer jag självklart inte använda programmeringen… det 
vore lite onödigt. Jag vill också… börja använda programmering direkt när eleverna kommer till oss här på 
skolan. Om eleverna börjar använda det direkt, kommer det att…. underlätta för dem. När de då i framtiden 
stöter på problem vet de att programmeringen kommer hjälpa de i vissa situationer… och inte sitta i tredje 
ring och fundera på hur man gör med programmering vid vissa problem.” 

Lärare 7 förklarar att en kunskap som hen behöver besitta för att gynna undervisningen är att veta 

när programmeringen ska implementeras. Läraren har tidigare visat på en fördjupad ämneskunskap 

och förklarar att hen även måste veta när/hur elevernas matematikutbildning gynnas. Det 

kategoriseras som fördjupad KCT eftersom kunskapskategorin handlar om att kombinera dessa 

kunskaper. Vidare förklarar lärare 7 att hen tidigt i elevernas utbildning vill implementera 

programmering för att de tidigt ska bli bekväma med verktyget och uppmärksamma fördelarna med 

det. Läraren vill inte att eleverna sent i sin utbildning ska lära sig att arbeta med hjälp av 

programmering i matematikämnet. Det tolkas som att läraren inte bara vill använda det för att hen 

måste, utan att läraren ser fördelarna med verktyget och vill även att hens elever tidigt ska se samma 

sak. Även detta kategoriseras som fördjupad KCT då läraren förklarar att hens val är för att gynna 

elevernas utbildning. Det speglas i lärarens implementering av programmering i 

matematikundervisningen.  
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Lärare 7 förklarar att eleverna har fått arbeta med slumpgeneratorer inom sannolikhetsläran. Först 

fick de genomföra en laboration med kulor i olika färger och beräkna sannolikheten att till exempel 

ett visst antal kulor skulle bli en specifik färg. Följduppgiften blev att skapa ett program med listor 

av alla färger och sedan återigen beräkna sannolikheten för en specifik färg. Med det skrivna 

programmet kunde eleverna göra beräkningar med flertalet kulor och dragningar vilket gjorde att 

eleverna uppskattade programmeringen i matematiken. Läraren hävdar att eleverna fick förståelse 

för hur datorn kunde underlätta beräkningar som skulle tagit mycket längre tid med penna och 

papper.  

I området numeriska metoder har eleverna fått arbeta med att lösa ekvationer numeriskt. Lärare 7 

har visat exempel med Newton Raphsons metod, vilket läraren förklarar är algoritm som går ut på 

att uppskatta ett nollställe till en given funktion. Lärare 7 hävdar att eleverna fått stega sig fram till 

ekvationslösningar. Eleverna har sedan fått skriva program som löser enklare ekvationer med 

Newton Raphsons metod. De har även fått beräkna integraler med hjälp av program. Läraren 

förklarar att hen har undervisat med hjälp av enklaste trapetsmetoden för att sedan göra en numerisk 

beräkning för integralen och dela in den i intervall. Programmeringen har underlättat på det vis att 

eleverna förstår att ska man göra 5 delintervall fungerar penna och papper lika bra, men ska 

integralen delas upp i 50 intervall underlättar programmeringen beräkningen. 

Läraren förklarar att hen vill börja med programmering tidigt så att eleverna kan se en röd tråd 

genom sin utbildning på gymnasiet. Ett exempel som läraren nämner är att eleverna i årskurs ett lär 

sig behärska verktyget genom att arbeta med enklare ekvationsprogram och sannolikhetslära, för att 

sedan i matematik 5 kunna ta hjälp av verktyget i bland annat området mängdlära. Eleverna ska då 

redan besitta kunskap och inte i matematik 5 lära sig att programmera. Läraren förklarar vidare i 

intervjun att programmeringen ska användas vid problemlösning, speciellt textuppgifter där 

eleverna ska förstå sig på ett problem. Då läraren nämner ekvationslösningar förklarar hen fördjupat 

att det är just algoritmer som eleverna arbetar med. Det tolkas som att läraren vet att algoritmer är 

ett verktyg som utvecklar elevernas förmåga att arbeta med ekvationssystem. I sannolikhetsläran får 

eleverna arbeta med framförallt slumpgeneratorer eftersom läraren förklarar att det är typiskt för det 

området. Det tolkas som att läraren ser att eleverna får träna på sannolikhetslära med hjälp av 

programmering och att det underlättar deras förmåga att arbeta i området.  Det tyder på att läraren 

har förståelse för hur och när programmeringen underlättar för eleverna.  
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För att implementera programmering behöver en lärare, precis som lärare 7, visa på kunskap 

gällande både CCK och KCT. Läraren behöver besitta kunskap gällande programmering samt 

undervisning, för att veta vad programmeringen är och hur den kan användas inom ämnet 

matematik för att undervisningen ska präglas. En kombination av CCK, SCK, KCS och KCT är det 

som behövs för en implementering i hög utsträckning. Om läraren endast har kunskap om 

programmering men inte besitter kunskaper om elever och undervisning, kan hen inte utnyttja 

verktyget till den utsträckning som läraren kan göra om hen besitter dessa kunskaper. Grunden för 

implementering av programmering handlar om att besitta kunskaper om programmering, men det är 

de andra kunskaperna som påverkar hur en lärare kan undervisa med hjälp av verktyget.  
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5. Diskussion                                                                                                             

Syftet med studien var att skapa en förståelse gällande hur lärarkunskap inom programmering har 

påverkat deras implementering av verktyget under det första året med programmering som centralt 

innehåll i matematik. Resultatet från undersökningen i denna studie visar på en bredd gällande 

kunskap hos lärarna. Tittar man till exempel på lärare 2 och 3 går det att tyda att lärarna är 

självlärda och har aldrig tidigare studerat programmering. Lärare 6 har däremot studerat 90 

högskolepoäng i datavetenskap och förklarar att hen inte alls har några problem gällande 

programmeringskunskaper. Viktigt att ha i åtanke är att kunskap gällande programmering skiljer sig 

hos lärarna när man tittar på resultatet av undersökningen. Detta har speglat sig i vilken utsträckning 

lärarna har implementerat programmeringen i deras matematik. Resultatet visar att lärarnas 

utbildning inom programmering har påverkat i vilken utsträckning de har implementerat verktyget i 

sin matematikundervisning och vilken programmeringskunskap de besitter. Även om lärare 5 

arbetar på samma skola som lärare 4, 6 och 7 har läraren inte valt att implementera programmering i 

samma utsträckning som sina kollegor, vilket visar på osäkerhet och brist i 

programmeringskunskap.  

Då lärare generellt besitter lägre kunskap inom programmering har de valt att i lägre utsträckning 

implementera verktyget i sin matematikundervisning. Lärarna har valt att bland annat undervisa 

med hjälp av programmering i endast något eller några områden. Det leder till att eleverna får 

arbeta med programmering vid ett begränsat antal uppgifter med låg variation. Saeli, Perrenet, 

Jochms & Zwaneveld (2011) säger för att förebygga elevers missuppfattningar inom 

programmering ska eleverna få arbeta med en bredd av uppgifter och enklare programmeringsspråk 

för att nå algoritmiskt tänkande. Det betyder att lärarna inte förhindrar att elever missuppfattar 

programmeringen då de endast arbetar med fåtalet uppgifter med låg variation. Resultatet inom 

SCK visar på att lärarna inte besitter tillräckligt med kunskap inom olika programmeringsmiljöer 

och det i sin tur kan leda till att de använder sämre programmeringsspråk. Det leder till att elevernas 

programmeringsförmåga och algoritmiska tänkandet påverkas. Lärare 7 talar om att se en röd tråd 

genom hela matematikutbildningen med programmering på gymnasiet. Hen vill även att elever 

tidigt i sin utbildning ska arbeta med hjälp av programmering för att ha nytta av det längre fram i 

utbildningen. Om elever tidigt lär sig att koda program kan de under hela sin utbildning använda 

programmen eller tidigt få kunskap om hur man kodar program som de kan ha nytta av under hela 

utbildningen. Saeli, Perrenet, Jochms & Zwaneveld (2011) menar att elever uppnår en förmåga att 
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skapa användbara lösningar då de använder programmering som verktyg, vilket spelgas i vad lärare 

7 hävdar. 

Samtliga sju lärare påpekar att programmering är relaterat till problemlösning inom 

matematikämnet. Lärarna förklarar att både i programmering och problemlösning finns det steg som 

går att binda till varandra och uppgifter inom problemlösning kan lösas med hjälp av 

programmering genom att arbeta med dessa steg. Detta påpekar också Wing (2006) då hon förklarar 

att det i matematik är naturligt att applicera det datalogiska tänkandet i uppgifter som kan delas upp 

i mindre lösbara problem. Detta hävdar också Saeli, Perrenet, Jochms & Zwaneveld (2011) då de 

förklarar att om problemet som ska lösas är ett större problem kan det delas upp i flera delar. Vidare 

förklarar de att en elev behöver besitta kunskapen att bland annat testa och felsöka program, vilket 

är två steg av programmering som går att koppla till problemlösning. Resultatet påvisar att 

programmering är en nyttig del i problemlösning då, precis som lärare 6 påpekar, flera steg kan 

bearbetas med verktyget. Allt från att koda ett program som ska lösa problemet till att kommentera 

sin kod går att utföra med hjälp av verktyget. Utöver att samtliga sju lärare nämner att de är 

relaterade, förklarar tre lärare (KCS) att programmeringen är ett alternativt verktyg att arbeta med i 

problemlösning för att underlätta för eleverna. Dessa lärare ser en möjlighet att implementera 

programmeringen i problemlösningen för att underlätta elevernas matematikutbildning. 

En faktor som sex lärare förklarar har påverkat i vilken utsträckning som de har undervisat med 

hjälp av programmering är elevernas bristande förkunskaper. Lärarna förklarar att de har förståelse 

för elevernas förkunskaper men också att det är svårt att läsa av i vilken utsträckning de kan 

implementera verktyget för att gynna varje elevs utbildning. Precis som Sentance & Csizmadia 

(2017) påpekar är differentiering en faktor som påverkar implementering av programmering. De 

förklarar att elevernas förkunskaper påverkar lärarens sätt att framföra undervisningen och avgör i 

vilken utsträckning individualisering ska ske. Rolandsson (2015) förklarar att elevernas förmåga 

samt programmeringstid är faktorer som påverkar i vilken utsträckning lärare väljer att 

implementera programmering i matematikundervisningen. Vidare förklarar Rolandsson att 

programmering är något som uppfattas som svårt men samtidigt begränsat för elever som redan 

besitter förmågor som behövs för att hen ska kunna programmera. Om det är svårt att undervisa 

med programmering till elever som besitter programmeringskunskap, blir det då ännu svårare att 

undervisa elever som saknar förkunskapen. Rolandsson (2015) påpekar att flertalet lärare vill se att 
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elever studerar programmering utan stöd från lärare, men utan några förkunskaper är detta 

problematiskt. 

5.1 Metoddiskussion  

Resultatet talar för tre skolor och sju lärare, vilket gav studien varierande åsikter som gjorde det 

möjligt att besvara studiens forskningsfrågor. Däremot blev lärarnas svar inte alltid tillräckligt djupa 

som det förväntades. När till exempel lärare 3 skulle förklara hur hen har implementerat 

programmering svarade läraren att hen använt ett antal hemsidor, men förklarade aldrig vad de har 

arbetat med hjälp av just programmering. Då intervjuaren frågade om exempel svarade läraren ”vi 

har arbetat lite med allt möjligt” och valde att inte specificera svaret. Skola A hade inte 

implementerat programmering ännu vilket leder till att lärare 1 och 2 inte kunde besvara den andra 

forskningsfrågan. Men respondenternas svar från skola A gav ändå en tydlig inblick av lärarnas 

kunskap. Lärare 3 valde också att inte ge tillräcklig information för att besvara forskningsfråga 

nummer två.  

Urvalet av lärare är något som också har påverkat resultatet då det var ett bekvämlighetsurval. 

Bland annat hur lärarna har implementerat programmering i deras undervisning kan påverkas då 

många arbetar på samma skola och ingår i samma arbetslag. Detta i sin tur kan leda till att lärarna 

implementerar verktyget likadant, vilken går att tyda i delar av implementering hos lärare 4 och 6. 

Dock har resultatet ändå visat på en bredare implementering i flera områden. Samtliga lärare 

arbetade inom samma geografiska område vilket gör att resultatet inte talar för lärare i flera delar av 

landet. Fördelen med ett bekvämlighetsurval är att personerna som intervjuades är mer tillgängliga 

och deltar, vilket tydligt uppmärksammades under intervjuerna. Då intervjuaren var bekant med 

respondenterna, samt att det användes inledande bakgrundsfrågor i intervjuerna, blev alla lärare 

tillgängliga och hade inga bekymmer med att fullt ut delta i studien. Nackdelen med ett 

bekvämlighetsurval är att resultatet inte kan generaliseras och det kan inte påstås att resultatet talar 

för hela lärarkåren. Resultatet talar ändå för ett brett urval då alla lärare har olika erfarenhet och 

bakgrund av programmering.  

�32



5.2 Slutsats och konsekvenser  

Resultatet från denna undersökning visar på att lärare har valt att implementera programmering i 

högre utsträckning ju bredare kunskap inom programmering de besitter. Detta gör att elever i 

samma ålder från olika skolor kommer att besitta olika programmeringskunskaper, vilket inte är 

rättvist då elever som till exempel börjar studera på samma gymnasieskola i framtiden inte kommer 

ha samma förutsättningar. Idag ser man en skillnad i lärares programmeringskunskaper då 

programmering är ett moment som nyligen har införts och lärare har olika 

programmeringsbakgrunder. I framtiden kan den skillnaden öka, minska eller försvinna beroende på 

hur varje enskild lärare väljer att arbeta med verktyget i sin matematikundervisning. 

Regeringskansliet (2017) menar att varje enskild elev ska ha med sig kunskaper för att i framtiden 

kunna förändra världen och att elevens skola eller lärare inte ska inte påverka detta. Resultatet från 

denna studie visar att lärare kan påverka elevernas framtida kunskaper då olika elever kan få arbeta 

olika mycket med programmering, beroende på vilken lärare de har. En slutsats som kan dras är att 

alla lärare behöver bra CCK för att lyckas implementera programmeringen i undervisningen. En 

lärare kan använda programmering bra och mindre bra i olika moment, men utan en bra CCK kan 

inte programmeringen användas överlag. I praktiken betyder detta att man på skolor behöver 

reflektera över hur lärare ska arbeta med CCK samt hur lärarna ska utbildas för att besitta mer 

ämneskunskap inom programmering. Eftersom CCK är grunden för att lärare ska kunna undervisa i 

och med hjälp av programmering är detta något som skolor och lärare behöver lägga fokus på. När, 

hur och var lärare ska använda programmering i undervisningen är också viktiga frågor, men det 

kan till exempel diskuteras i arbetslag medan ämneskunskap är något alla lärare behöver besitta. 

Lärare kan testa sig fram i undervisningen för att få förståelse för hur implementering av 

programmering ska gynna matematikundervisningen, men utan CCK är inte detta möjligt.  

Även fast CCK är den viktigaste kunskapen att besitta för att överhuvudtaget kunna implementera 

programmering i matematikundervisning, kan slutsatsen dras att lärare behöver även besitta andra 

kunskaper för att kunna implementera verktyget i högre utsträckning. Resultatet visar att en bredd 

av programmeringskunskaper ger läraren möjligheten att implementera programmeringen i fler 

områden inom matematikämnet. Det betyder att i praktiken kan lärarlag behöva samarbeta för att 

lära sig av varandras kunskaper och då gynna elevernas matematikutbildning.  Resultat från studien 

visar att lärarlaget kan påverka implementeringen av ett nytt verktyg både positivt och negativ. 

Lärare 1 har valt att inte implementera programmeringen i sin undervisning eftersom hens skola inte 
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har gjort det, även fast läraren besitter hög programmeringskunskap och förklarar i intervjun att hen 

skulle kunna undervisa med hjälp av programmering. Samtidigt besitter lärare 5 ingen 

programmeringskunskap men har ändå valt att i viss utsträckning implementera verktyget i sin 

undervisningen. Hen förklarar i intervjun att lärarlaget tillsammans diskuterar hur de ska undervisa 

med verktyget och på så sätt hjälper lärarna varandra med idéer.   

5.3 Vidare forskning  

I denna studie har det undersökts hur specifikt sju lärare ser på programmeringen samt hur deras 

kunskap inom programmering har påverkat deras implementering av verktyget i 

matematikundervisning. Resultatet från studien talar inte för alla lärare i landet, utan specifikt sju 

lärare på tre olika skolor. För att generellt mäta lärarkunskap inom de underkategorier som lyfts 

fram i resultatet behövs en bredare forskning. Till vidare forskning inom området kan en kvantitativ 

undersökning genomföras efter att denna studien har gjort en kvalitativ undersökning. Vidare kan en 

enkätundersökning genomföras där enkäter skickas ut till lärare runt om i landet. Detta för att få in 

fler åsikter från fler lärare, men också för att få en förståelse för hur det ser ut i flertal städer och i 

hela landet. Resultatet från denna studien talar för ett specifikt geografiskt område. För att med 

säkerhet kunna anta att resultatet talar för hela lärarkåren, behövs en bredare undersökning med fler 

lärare som talar för en större geografisk yta. I vidare forskning kan det utgås från nivåer som har 

identifierats från denna undersökning och mäta generellt hur många lärare som hamnar under varje 

nivå. Det kan till exempel undersökas hur lärare i landet känner till olika programmeringsmiljöer 

och få ett bredare resultat. Med lärarnas svar gällande centrala begrepp inom programmering skulle 

man kunna göra en enkätundersökning för att undersöka hur många lärare som hamnar under vilken 

kunskapsnivå.  
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Bilagor 

Bilaga A: intervjuguide 

Bakgrundsfrågor: 

1. Hur gammal är du? 

2. Under hur många år har du arbetat som lärare? 

3. Inom vilka program undervisar du? (GYM) Vilka årskurser undervisar du i matematik? (GRU) 

4. Vad har skolan för tekniska förutsättningar? 

Tema 1: Kunskap  

*Hur har du känt för att använda programmering inom matematikundervisning under det senaste 

året? 

     1.  Vad har du för utbildning inom programmering? 

     2.  Hur skulle du beskriva vad programmering är för någonting? 

     3. Hur tänker du kring programmeringens roll utifrån delarna med programmering i kursplanerna 

i matematik, samt i din egen undervisning? 

     4. Hur har du sett på relationen mellan matematik och programmering i undervisningen? 

     5. Vad anser du att du behöver för kunskap när det kommer till programmeringen i matematiken? 

Tema 2: Implementering  

*Hur har du implementerat programmering i matematikundervisningen under det senaste året?  

    1. Hur har programmering använts för att lösa matematiska problem under det gångna året? 

    2. Inom vilka områden har du undervisat med hjälp av programmering under det gångna året? 

    3. Vilka områden inom matematik kopplar du ihop med programmering? 

    4. Finns det möjlighet att koppla programmering till andra centrala innehåll inom matematik? 

    5. På vilket sätt anser du att du bör undervisa med hjälp av programmering i 

matematikundervisningen? 

     6. Hur har matematikundervisningen påverkats då programmeringen har implementeras?  

     7. Specifikt vilka matematiska förmågor anser du eleverna har utvecklat med hjälp av 

programmering? 
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