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Sammanfattning 
 
Vi lever i ett samhälle där datorer och annan digitalteknik blir allt mer central i vår vardag. 
Sveriges regering har därför ålagt Skolverket att stärka elevernas digitala kompetens. Som en 
del av detta införs programmering som ett digitalt verktyg i matematikundervisningen både i 
grundskolan och på gymnasiet. Det krävs dock i nuläget inga kurser i programmering för att 
bli en legitimerad matematiklärare. 
 
Syftet med undersökningen som presenteras i denna rapport är att undersöka 
matematiklärares uppfattningar som uppkommit på grund av att Skolverkets revidering av 
läroplanerna i matematik. Denna revidering innebär att vissa matematikkurser på gymnasiet 
innefattar att programmering skall användas som problemlösningsverktyg  
 
Underlaget till denna undersökning är en transkribering och tematisering av kvalitativa 
intervjuer med tio matematiklärare, samt tidigare forskning. Undersökningen fann en viss 
oro bland lärarna som till stor del handlade om bristande kunskap i programmering samt 
problematiken med att hinna med att få in ytterligare ett moment i undervisningen. Under 
intervjuerna framgick det att lärarna var allmänt fundersamma om vilka digitala verktyg de 
skulle använda för att lösa detta nya krav. En majoritet av lärarna förordade dock Excel och 
Geogebra. Det framkom ett visst missnöje med att detta nya krav infördes med mycket kort 
varsel. Många lärare förväntade sig och litade på att läroboksförfattarna skulle komma med 
en uppdatering av läroböckerna i matematik. En uppdatering som förväntades innefatta 
programmering och som därmed skulle lösa den nya pedagogiska utmaningen. 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Programmering, matematikundervisning, digitala matematiska verktyg, 
matematisk problemlösning, matematiklärare, miniräknare, lärarnas uppfattningar.  
 
 
 
 
 
  



 

Abstract 
 
Computers and other digital technology are becoming increasingly important in our society.  
Due to that, the Swedish Government has instructed their National Agency for Education to 
strengthen the students' digital competence. One outcome of this was that programming 
become a part of teaching mathematics both in primary and upper secondary school. 
Programming is not a part of the mandatory studies needed to become a certified 
mathematics teacher.  
 
The purpose of this study is to investigate the ideas, attitudes and ideas of mathematics 
teachers that have arisen because of the National Agency for Education's revision of the 
curricula in mathematics. According to this revision of the curricula, students should use 
programming as a problem-solving tool. 
 
The basis for this study is a transcription of qualitative interviews with ten mathematics 
teachers and an examination of previous research. This study found that there was some 
concern among the teachers. Most of the concern was about lack of knowledge in 
programming. The majority of teachers preferred to use Excel and Geogebra as a digital tool 
to teach programming. Many teachers expressed spontaneously a general dissatisfaction 
with the impact that calculators already have in mathematics education. There was some 
dissatisfaction with the introduction of this new requirement at very short notice. Many 
teachers expected and trusted that the textbook authors would come up with an update of 
the textbooks in mathematics. An update that would thus solve their new educational 
challenge. 
 
 
 
 
Keywords: Programming, mathematics teaching, digital mathematical tools, mathematical 
problem solving, mathematics teachers, calculators, teachers' perceptions. 
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1 INTRODUKTION 

1.1 Inledning 
Flertalet länder i världen har valt att inkludera digital kompetens eller programmering som 
en del av sina skolplaner. I detta kapitel görs en översikt av vad som hänt både i Sverige och i 
övriga världen.  
 
Digital kompetens 
Låt oss börja med att titta på hur statens digitaliseringskommission i ett delbetänkande till 
regeringen definierade begreppet digital kompetens:  
 

” Digital kompetens utgörs av i vilken utsträckning man är förtrogen med digitala 
verktyg och tjänster samt har förmåga att följa med i den digitala utvecklingen 
och dess påverkan på ens liv. Digital kompetens innefattar:  

̶ kunskaper att söka information, kommunicera, interagera och producera 
digitalt.  

̶ färdigheter att använda digitala verktyg och tjänster.  
̶ förståelse för den transformering som digitaliseringen innebär i samhället 

med dess möjligheter och risker.  
̶ motivation att delta i utvecklingen” (Digitaliseringskommissionen, 2014). 

 
Detta delbetänkande baseras på Europaparlamentets rekommendationer från 2006 om åtta 
nyckelkompetenser för livslångt lärande (Europaparlamentet, 2006). Digital kompetens är en 
av dessa. 
 
Svenskt perspektiv på digital kompetens 
I mars 2017 tog Sveriges regering beslut om ändringar i läroplaner, kursplaner och 
ämnesplaner för grundskolan och gymnasieskolan (Skolverket, 2017), med syftet att stärka 
elevernas digitala kompetens. Detta innefattade en uppdatering av den övergripande 
ämnesplanen för matematik i gymnasieskolan (Skolverket, 2018a). Den uppdaterade 
ämnesplanen började gälla från och med den 1 juli 2018. Som en del i detta har Skolverket 
ändrat texten i det centrala innehållet i gymnasiematematikens ämnesplaner. Under 
rubriken centralt innehåll kan man i samtliga ämnesplaner hitta text om att eleverna skall 
använda digitala verktyg. I ämnesplanerna för matematik C-spåret och 3b hittar man 
följande text under centralt innehåll: 
 
”Problemlösning 

̶ Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika situationer, 
såväl med som utan digitala verktyg och programmering.” (Skolverket, 2018a). 

 
I grundskolans läroplan i matematik för årskurs 7–9 hittar man följande text i det centrala 
innehållet: 
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”Problemlösning 
̶ Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk 

problemlösning.” (Skolverket, 2018c). 
 
Skolverket visar att programmering är ett av de verktyg som skall användas för att stärka 
elevernas digitala kompetens inom matematisk problemlösning. 
 
Matematiklärarnas perspektiv 
Den uppdaterade läroplanen trädde i kraft höstterminen 2018 men var tillgänglig för 
matematiklärarna redan hösten 2017. I skolans värld får det ses som en relativt kort tid att 
införa sådan förändring. Eftersom matematiklärarna inte tidigare har behövt lära ut 
programmering så var det högst sannolikt att många matematiklärare inte kunde så mycket 
om programmering när den nya läroplanen började gälla. Dessa lärare behövde troligen ha 
tid på sig att ställa om sin planering. Enligt Åkerfeldt et al. (2018, s.144) förespråkar 
internationell forskning minst 24 månader för att implementera ett nytt ämne. I detta fall 
handlade det inte om ett helt nytt ämne utan bara ett tillägg till innehållet. Detta tillägg var 
dock helt nytt och något som kan uppfattas som att de flesta lärare inte var helt nöjda med. 
 
Sammantaget så är det rimligt att tro att regeringens ändringar innebar ett antal utmaningar 
för matematiklärarna. Matematikundervisningen måste utvidgas till att även innefatta 
programmering i samband medproblemlösning. Rimligtvis är det väldigt få matematiklärare 
som kan programmering eftersom detta inte är ett krav för ämnesbehörighet och har heller 
inte varit. Ny lektionsplanering måste tas fram och när studien som presenteras här utfördes 
fanns det, till min vetskap, inte några uppdaterade läromedel som innefattade material som 
kunde användas i undervisningen för att möta dessa nya krav. Tiden för lärarna att ställa om 
får helt enkelt anses ha varit kort. För matematiklärarna och undervisningen i 
matematikämnet är det givetvis viktigt att finna en bra lösning till dessa utmaningar. Därmed 
blir det viktigt att mer djuplodat analysera hur dessa nya krav påverkar både 
matematiklärarna och undervisningen i matematikämnet vilket är utgångspunkten för det 
arbete som presenteras i denna rapport. 
 
Internationellt perspektiv på digital kompetens 
Sverige är som sagt inte ensam om att införa digital kompetens och programmering i skolan. 
Som exempel på andra länder som på olika sätt infört programmering i undervisningen kan 
nämnas Finland, England, Belgien, Estland och Italien (Mannila, 2017; European schoolnet, 
2014). I de engelska läroplanerna, motsvarande vår grundskola så har datavetenskap införts 
som ett delområde inom ämnet som kallas Computing. I detta ämne ingår det att skapa 
program för att lösa problem. I Finland och Italien har programmering introducerats som ett 
ämnesövergripande inslag i undervisningen. Enligt Heintz och Mannila (2015) så visar en 
undersökning, gjord bland 20 europeiska undervisningsministrar, att Danmark, Cypern, 
Grekland, Italien, Belgien, Irland, Portugal, Spanien, Frankrike och Holland har infört 
programmering i de läroplaner som motsvarar läroplanen för vår grundskola. För länderna 
inom EU finns även ett initiativ, ET2020 (Computional thinking, 2016) vars målsättning är att 
öka elevernas digitala kompetens och införa datalogiskt tänkande i de vanliga skolämnena, 
så som matematik.  
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Programmering i skolan är däremot ingen ny företeelse. Fler tidigare exempel finns när detta 
har införts i skolan. I kapitel 2 följer en historisk översikt. 
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2 BAKGRUND 

2.1 Historik 
Programmering är inget nytt i skolvärlden. I detta kapitel presenteras en historisk 
tillbakablick på hur programmering i olika former har varit en del av skolans värld sedan de 
första datorerna började produceras. I slutet av detta kapitel beskrivs de förändringar som 
skett i undervisningen de senaste åren och som har lett fram till Skolverkets nya krav på att 
programmering skall användas som en problemlösningsmetod i matematiken. 
 
1960 – 1980. Programmering i fokus 
Debatten om och hur man skall införa programmering i skolan är som sagt inte något nytt. 
Redan på 1960-talet när kostnaden för datorer hade blivit överkomliga för skolorna så fanns 
det på yrkeslinjerna en programmeringskurs i automatisk databehandling 
(Ecklesiastikdepartementet, 1965; Modern datateknik, 1966a, 1966b). Under 1960 och fram 
till mitten av 1970 talet så byggde användningen av datorer på att man kunde programmera.  
 
1980 talet. Programmering i fokus 
Under 1980-talet blev datorerna mindre, billigare och bättre och därmed mer tillgängliga för 
alla. Flertalet länder införde programmering i sina läroplaner. I Lgr80 (Skolöverstyrelsen , 
1980) införde skolöverstyrelsen datalära i kursplanen för matematik för elever åk 7–9. 1984 
presenterade skolöverstyrelsen handlingsplanen, Program för utbildning inför datasamhället 
(Skolöverstyrelsen, 1984) som beskrev hur datorer skulle användas i skolan. Man förutsåg att 
datorerna skulle komma att spela en viktig roll i samhällsutvecklingen.  
 
1990 – 2000. Användningen av datorer i fokus 
Under 1990 talet kom det fler och fler färdiga och användarvänliga applikationer. Man 
behövde inte längre programmera datorn för att kunna använda den och det blev helt enkelt 
svårt att motivera varför eleverna skulle lära sig att programmera. Dålig kunskap om 
programmering hos lärarna och brist på integrering med andra ämnen bidrog till att skolorna 
slutade undervisa i programmering (Kafai & Burke, 2013). Fokus skiftade från att lära 
eleverna programmera till att lära eleverna använda datorn. Skolöverstyrelsen tog fram ett 
projekt för att öka användningen av datorer i skolan som heter Datorn och Skolan 
(Johansson & Nissen, 2001).  
 
2000 – 2010. Programmering åter i fokus 
På ett globalt plan började det återigen pratas om att återinföra datorvetenskap både i 
grundskolan och på gymnasiet samt programmering på gymnasienivå. Att kunna använda 
datorns applikationer var dock fortfarande den viktigaste kunskapen. Det skulle dock dröja 
ytterligare en tid innan programmering infördes i svenska skolplaner. 
 
2010 – nutid 
I kapitel 1 så redovisades ett övergripande internationellt perspektiv på digitalisering. Låt oss 
nu göra en något djupare analys. 
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Sedan programmering återigen har kommit i fokus så har ett flertal länder tagit initiativ till 
att få in detta i sina läroplaner. Globalt sett har det uppstått två vägar att införa detta i 
skolan. Antingen som ett eget ämne eller som något som är integrerat i andra ämnen. Som 
exempel på länder där programmering har införts som ett eget ämne kan nämnas England. I 
England har man sedan 2014 ett eget ämne som på engelska heter Computing. I Finland har 
man i den läroplan som trädde i kraft hösten 2016, valt att ämnesintegrera programmering i 
flertalet ämnen.  
 
2015 presenterade European Schoolnet en rapport (Balanskat & Engelhardt, 2015) som 
påvisade att 16 av de 21 länder som deltog redan hade infört programmering i läroplanen 
samt att två länder på väg att införa detta. 
 
Vad som har hänt i Sverige 
Ovan presenterades lite historik med ett globalt perspektiv. Följande kan var värt att veta 
om vad som har hänt i Sverige sedan 2010.  
 
I samband med Lgy11 (Skolverket, 2011) infördes programmering i den svenska läroplanen 
som ett valbart eller obligatoriskt ämne inom vissa inriktningar i naturvetenskaps- och 
teknikprogrammen. 
 
2014 kom digitaliseringskommissionen med ett delbetänkande i rapporten En digital agenda 
i människans tjänst - en ljusnande framtid kan bli vår (Digitaliseringskommissionen, 2014). I 
rapporten står det bland annat följande:  
 

”Programmering bör enligt vår bedömning införas som en del av redan 
existerande ämnen: den mer tekniska delen i teknikämnet, logik och 
problemlösning inom matematik vilket skulle förstärka det kreativa, 
problemlösande och skapande elementet i ämnet…Vi föreslår att Skolverket får i 
uppdrag att föreslå förändringar i dessa ämnen…” (Digitaliseringskommissionen, 
2014, s.191). 

 
Det var troligtvis denna text som sedan ledde till den revidering i Skolverket (2018c) som vi 
nu ser träder i kraft höstterminen 2018. Detta beskrivs närmare i kapitel 2.2. 
 
Revidering av läroplanen 2015. Digitaliseringskommissionens delbetänkande var som sagt 
sannolikt en del av regeringens underlag då regeringen beslutade att införa en ny IT strategi. 
Regeringen gav Skolverket i uppdrag att revidera läroplanen för både grundskola och 
gymnasium. I detta uppdrag fanns det ett fokus på att stärka elevernas digitala kompetens 
samt att införa programmering i läroplanen. 
 
Sammanfattning av historiken 
Ur ett helikopterperspektiv kan man se att historien kring datorer i skolan har gått från en 
att lära ut programmering fram till 1990-talet till att använda datorer på 1990-talet. På 2000-
talet återgick fokus till programmering och nu införs programmering i matematikämnet. 
Datorer har funnits länge och från ett historiskt perspektiv skulle man kunna se det som om 
vi länge har kämpat med hur vi skall förhålla oss till datorerna. När programmering nu införs 
i matematikämnet så är det möjligt att man skulle kunna se det som om att cirkeln är sluten.  
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Fram till nu har denna rapport till största delen handlat om grundskolan och den del av 
läroplanen Skolverket (2018c) som handlar om centralt innehåll för matematik. I den 
följande texten kommer vi att skifta fokus till gymnasiet och dess läroplan Lgy11 (Skolverket, 
2011).  

2.2 De reviderade ämnesplanerna i matematik 
Samtliga ämnesplaner i matematik för gymnasiet har reviderats med syftet att öka elevernas 
digitala kompetens i enlighet med regeringens direktiv. Dessa nya ämnesplaner började gälla 
den 1 juli 2018. Men vad innebär detta för matematikundervisningen? På vilket sätt och vilka 
elever kommer att beröras av detta? Låt oss titta närmare på hur strukturen ser ut och vad 
det står i de olika ämnesplanerna. Lgy11 (Skolverket, 2011) delar upp ämnesplanerna för 
matematik i tre huvudspår som benämns A, B och C. Se figur 1 nedan. 
 
Spår A läses av eleverna som går yrkesprogrammen. Spår B läses av eleverna som går 
ekonomiprogrammet, estetiska programmet, humanistiska programmet och 
samhällsvetenskapliga programmet. Matematik C läses av eleverna som går de 
naturvetenskapliga och tekniska programmen. 
 

 
 

Figur 1. Huvudspåren för ämnesplan i matematik enligt Lgy11 (Skolverket, 2011) 
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Ämnesplaner som innefattar skrivningar om programmering 
är markerade med gul färg 

 
 
I dokumentet Kommenterar till ämnesplan i matematik i gymnasiet (Skolverket, 2018b) kan 
man under rubriken Programmering för problemlösning läsa följande. 
 

” I matematik 3b samt hela C-spåret finns programmering med som en strategi 
för problemlösning med digitala verktyg” (s.13). 

 
 
Det är tydligt vilka gymnasieprogram som berörs av detta nya krav på att använda 
programmering för problemlösning. Hur är då verktygsanvändandet formulerat i 
ämnesplanerna? 
 
I ämnesplan för matematik i gymnasiet under rubriken Programmering för problemlösning 
kan man även hitta följande text: 
 

”Det ställs inga krav på specifika programmeringsspråk eller -miljöer. Det är dock 
ett krav att programmeringen används som en strategi för problemlösning. 
I viss mån kan även kalkylblad användas för att utforska problem genom iterativa 
eller villkorsstyrda beräkningar. Detta kan vara särskilt användbart i de fall elever 
saknar relevanta kunskaper i programmering. Samtidigt innehåller kalkylblad 
många begränsningar som programmering inte gör. I den mån elever behärskar 
programmering ska de därför få använda relevanta programmeringsmiljöer för 
att fördjupa sitt matematiska kunnande” (Skolverket, 2018a, s.13). 

 
Vid tidpunkten då denna undersökning gjordes så fanns ingen information eller 
kommentarer om rekommendation av lämpligt programmeringsspråk. Det är sannolikt att 
Skolverket låter lärarna och/eller skolan avgöra valet av programmeringsspråk. Det finns 
således inget krav på vilket programmeringsspråk som skall användas, men Skolverket 
betonar att programmering skall användas som strategi. Något som kommer belysas vidare i 
kapitel 2.3.  

2.3 Problematisering 
Nya ämnesplaner borde innebära en del förändringar i undervisningen. Låt oss nu titta 
närmare på vad dessa nya krav innebär för lärarna. 
 
Matematiklärares ämnesbehörighet 
Det nya kravet på att använda programmering som ett verktyg för problemlösning innefattar 
både grundskolan och gymnasieskolan. Kunskap om programmeringsverktyg ingår dock 
förnärvarande inte som en förutsättning för att få ämnesbehörighet som matematiklärare. 
Detta kan innebära att matematiklärare som inte tidigare har lärt sig programmering ställs 
inför en ny utmaning. Skolverket anger inga rekommendationer på vilket 
programmeringsverktyg som skall användas utan lämnar detta öppet för läraren att välja.  
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Vad menas med programmering som problemlösningsstrategi? 
I Skolverkets kommentarer till ämnesplan i matematik hittar man följande text under 
rubriken Strategier för matematisk problemlösning: 
 

”En strategi kan ses som en plan, ansats eller idé för att försöka lösa ett problem, 
men strategin i sig löser inte problemet till skillnad från en metod som - väl vald 
och korrektutförd - kan lösa rutinuppgifter och delproblem” (Skolverket, 2018b, 
s.16). 

 
Skolverket gör det möjligt för matematikläraren att använda den strategi som läraren finner 
lämpligast. 
 
Vad menas med problemlösning som mål? 
I Skolverket (2018a) hittar man följande text under rubriken Problemlösningsförmåga: 
 

”Problemlösning som mål innebär att undervisningen ska ge eleverna förmåga 
att lösa matematiska problem. Problemlösningsförmåga innebär att kunna 
analysera och tolka problem. Det inkluderar ett medvetet användande av 
problemlösningsstrategier som att till exempel förenkla problemet, införa 
lämpliga beteckningar eller ändra förutsättningarna. Att lösa problemet innebär 
att genomföra ett resonemang där grunderna för resultatets giltighet blir tydligt 
och resultatet korrekt. Det ingår att värdera både resonemanget och resultatet” 
(Skolverket, 2018a, s.2). 
 

Dessa skrivningar gäller alla matematikkurser på gymnasiet. Ur denna text kan man tolka det 
som att Skolverkets intentioner med att införa fler digitala verktyg i matematikämnet är ett 
sätt att öka elevernas problemlösningsförmåga. Man kan även tolka det som att det finns 
kopplingar till elevernas resonemang och relevansförmågor. (Skolverket, 2018a).  
 
Det finns i ovan presenterad text inga skrivningar om vilka digitala verktyg som bör 
användas. Man kan tolka texten som att den innefattar alla elever som läser matematik. Låt 
oss nu titta lite djupare på detta med fokus på de matematikkurser där vi hittar skrivningar 
om programmering. 
 
Vad säger ämnesplanerna om programmering? 
Under rubriken svenskt perspektiv på digitalisering så redovisades en överblick av 
förändringar i läroplanerna. 
 
I det centrala innehållet (Skolverket, 2018a), under rubriken Problemlösning kan man för C-
spåret, 3b samt matematik 4, 5 och specialisering hitta följande text: 
 
 ”Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika situationer, såväl 
med som utan digitala verktyg och programmering” (Skolverket, 2018a, s.9). 
 
Tidningen Skolvärlden (Larsson, 2017) publicerade i september 2017 en artikel skriven av Åsa 
Larsson som redovisade en undersökning baserad på information från Lärarnas riksförbund. I 
denna artikel redovisas det att 70% av matematiklärarna på högstadiet saknar utbildning i 
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programmering. Endast 13% sa att programmering ingick i deras utbildning. På frågan om 
hur säkra lärarna var på att undervisa enligt följande text som finns i centrala innehållet i 
Skolverket (2018c)” Hur algoritmer skapas, testas och förbättras vid programmering för 
matematisk problemlösning” (Skolverket, 2018c, s.59) så svarade 29% att de var ganska 
osäkra och 57% att de var mycket osäkra. 
 
Sammanfattning 
De nya kursplanerna i matematik har ett fokus på att undervisningen skall innefatta digitala 
verktyg för problemlösning. I de kursplaner där det finns skrivningar om att programmering 
skall ingå som problemlösningsverktyg finns det inga råd eller rekommendationer på vilket 
programmeringsspråk man skall använda.  
 
Sammanfattningsvis skulle man kunna tolka detta som att matematiklärare som inte tidigare 
har någon erfarenhet av programmering har en potentiell utmaning både i att skaffa sig 
tillräcklig kunskap om programmering samt om olika digitala verktyg som kan användas för 
problemlösning. När denna undersökning gjordes fanns det ännu inte några verktyg 
framtagna för detta syfte. 

2.4 Syfte och frågeställningar 
Sammanfattningen av kap. 2.3 problematiserar en rad nya utmaningar som 
matematiklärarna ställs inför. I kapitel 2.2 belystes att de nya reviderade kursplanerna ger 
lärarna en stor frihet att välja verktyg för att uppfylla dessa nya krav. Man kan tolka detta 
som att lärares kunskaper och erfarenheter kommer att sätta prägel på hur undervisningen 
kommer att utformas och förändras. Grunden till allt detta är hur lärarna uppfattar dessa 
nya krav från Skolverket. Utifrån detta så har syftet med detta examensarbete varit att 
undersöka matematiklärares uppfattningar om dessa nya krav.  
 
Följande frågeställningar har ställts upp för att jobba mot detta syfte: 

̶ Vad har lärare för uppfattningar om hur de ska leva upp till kravet att införa 
programmering som problemlösningsmetod i matematikämnet? 

̶ Vad har lärarna för uppfattningar om hur detta kommer att påverka deras 
undervisning?  

2.5 Relevant tidigare forskning 
Det finns tidigare forskning om hur lärare har använt olika pedagogiska strategier för hur 
man lär ut programmering samt forskning som visar att lärarna saknar utbildning i 
programmering. Det finns även studier som analyserar vilka pedagogiska utmaningar som 
lärare möter. I detta stycke följer en översikt av tidigare relevant forskning kopplat till vilka 
förändringar av undervisningen som införandet av programmering har inneburit. 
 
I Zhang et al. (2018) presenteras en studie i form av en metaanalys av 46 andra studier om 
hur man lär ut beräkningstänkande. Syftet med studien var att undersöka effekterna av 
användningen av det visuella programmeringsspråket Scratch, för att lära ut datalogisk 
tänkande i grundskolan. I begreppet datalogiskt tänkande ingår logiskt, algoritmiskt 
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tänkande. En studie som innefattar en metaanalys är tänkt att sammanfatta flertalet andra 
studier. Zhang et al. (2018) gjorde detta på global basis och fokuserade på att undersöka vad 
lärare hade för didaktiska strategier för att lära ut programmering med hjälp av 
programvaruverktyget Scratch. Endast referentgranskade artiklar med empiri har använts 
som data för denna sammanfattande studie. Studien fann att lärares didaktiska strategier för 
att lära ut programmering kunde delas upp i följande två typer av strategier:  
 

̶ Studentfokuserad strategi  
̶ En strategi baserad på ”blandade instruktioner”. 

 
Den studentfokuserade strategin innebär mer eller mindre att eleverna genomför 
självstudier där läraren endast assisterar eleverna i att finna information. Strategin 
”blandade instruktioner” är en kombination av traditionell lärarledd undervisning och 
elevfokuserad utbildning. I denna strategi har lärarna en central roll där lärarna visar hur 
man programmerar. Zhang et al. fann att i 59% av dessa studier användes den 
studentfokuserade strategin och därmed var det 41% av studierna som baserades på 
strategin ”blandade instruktioner”. 
 
I slutdiskussion tar man upp att en möjlig anledning till att de flesta använde den 
studentfokuserade strategin kan vara att många lärare saknar fakta och didaktisk kunskap 
om programmering.  
 
En studie ifrån det engelska marknadsundersökningsföretaget BJSS omfattade 500 lärare i 
England (BJSS, 2017) där engelska matematiklärares kunskaper i programmering 
undersöktes. Studien redovisar ett resultat som säger att 67% av dessa lärare känner att de 
varken har tillräckliga kunskaper eller verktyg för att kunna lära ut programmering. 
 
I en undersökning gjord av Lärarnas Riksförbund bland deras medlemmar så framgår det att 
70% av matematiklärarna på högstadiet och 40% av matematiklärarna på gymnasiet saknar 
utbildning i programmering (Skolvärlden, 2017). Undersökning säger även att endast 13% av 
lärarna svarade att programmering ingick i deras utbildning. På frågan om hur säkra de 
känner sig på att undervisa enligt det centrala innehållet så svarar 28% att de är ganska 
osäkra och 56% att de är mycket osäkra. 
 
I samband med att ämnet computing infördes i läroplanen i England så gjordes en studie av 
lärares uppfattningar om vilka undervisningsstrategier de tyckte var mest framgångsrika när 
de skulle undervisa i programmering (Sentance & Csizmaidia 2015). Den studien omfattade 
357 lärare varav 67% undervisade på motsvarigheten till vårt gymnasium. Undersökningen 
handlar om vilka undervisningsstrategier som lärarna föredrar att använda. Studien gjordes 
som en kvalitativ dataanalys baserad på två olika frågeformulär. Det ena frågeformuläret 
innehöll två mycket öppna frågor och det andra frågeformuläret innehöll fyra något mer 
specifika men fortfarande öppna frågor. Samtliga frågor var konstruerade så att de 
intervjuade lärarna hade full frihet att uttrycka vad det tyckte och tänkte. Insamlad data 
tematiserades genom att den kodades, kategoriseras och analyserades enligt kvalitativ 
dataanalysmetod (där namnet på den metod som användes inte anges explicit i rapporten). 
Studien delar upp data i kategorierna framgångsrika undervisningsstrategier respektive 
svårigheter. Studien fann att majoriteten av lärarna använde sig av undervisningsstrategier 
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som baserade sig på en undervisning utan dator, kontextuella aktiviteter, handgripliga 
aktiviteter eller praktiska övningar.  
 
Studien fann att en nyckelfaktor i denna datavetenskapliga pedagogik var att utveckla 
elevens förmåga till datalogiskt tänkande. (I begreppet datalogiskt tänkande ingår logiskt, 
algoritmiskt tänkande). Att kunna dela upp koden i sina beståndsdelar samt att kunna lösa 
programmeringsproblem. 
 
Studien visade att de pedagogiska utmaningarna som dessa lärare mötte när de skulle 
undervisa i programmering var: 
  

1) Elever som inte förstod eller hade svårigheter att förstå ämnet 
2) Lärarens bristande kunskap i ämnet 
3) Svårighet att hantera grupper av elever som hade stora skillnader i sina kunskaper 
4) Brist på resurser 
5) Tekniska problem 
6) Elever med bristande förmåga att hantera problemlösningsuppgifter 

 
I studien som presenteras i Heintz et al. (2015) var syftet att ge en översikt av några svenska 
initiativ för att hjälpa lärare att jobba med elevernas datalogiska tänkande. Studien fann att 
man bör dela upp undervisningen av datalogiskt tänkande i mindre delar. I denna studie 
förordas att uppdelningen görs så att eleverna lär sig hitta mönster, tänka logiskt, lär sig 
skapa algoritmer, arbeta strukturerat, kunna strukturera och hitta modeller. Heintz et al. 
(2015) påtalar även att programmering och datalogiskt tänkande inte ingår i 
lärarutbildningen och därmed saknar lärarna dessa nödvändiga insikter och kunskaper och 
att det är en stor utmaning att utbilda lärarna i programmering.  
 
Sammanfattning 
Under en genomgång av tidigare forskning, både nationellt och internationellt kunde jag inte 
hitta någon studie om lärares uppfattningar när programmering införts. Undersökningen 
fann inte heller någon tidigare forskning som belyste lärarnas uppfattningar om hur dessa 
nya krav skulle kunna påverka undervisningen. Dvs jag kunde inte finna någon tidigare 
forskning som hade fokus på samma syfte och frågeställningar (se beskrivning i kap 2.4) som 
denna forskningsrapport har som mål och syfte. 
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3 METOD 

3.1 Översiktlig beskrivning av använd metod 
Metoden för denna studie utgår från de sju stadier som beskrivs i Kvale och Brinkmann 
(2014): tematisering, planering, genomförande, transkribering, analys, verifiering och 
rapportering. Datainsamling utfördes som semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Analys av 
insamlade data gjordes genom en tematisk analys (se kap 3.6.2). Undersökningen 
utformades utifrån det att vetenskapsrådets etiska principer kunde följas (se kap. 3.7). 
Intervjuerna transkriberades ordagrant och transkriptionerna fokuserades på innehållet, det 
vill säga vad som sades och inte på hur det sades (Kvale & Brinkman, 2014; Holstein & 
Gubrium, 1995). Därefter analyserade och tematiserades de transkriberade intervjuerna. 
Transkriptionernas sannolikhet och trovärdighet verifierades. Det slutliga resultatet 
användes därefter som underlag till denna rapport. 
 
Nedan följer en redogörelse för val av undersökningsmetod, datainsamlingsmetod, 
beskrivning av urval och datainsamling samt tematisering och dataanalys. 

3.2 Val av undersökningsmetod 
Denna undersökning har en kvalitativ ansats och baserades på kvalitativa intervjuer. Detta 
därför att lärares uppfattningar om det nya kravet att införa programmering i 
matematikundervisningen, samt uppfattningar om vilka digitala verktyg som de kommer att 
använda, bygger på olika aspekter av deras erfarenhet. Forskningsfrågorna baseras mycket 
på hur lärarna kommer att använda sin erfarenhet och hur lärarna kommer att 
implementera sin kunskap om olika digitala verktyg. Sammantaget gör detta att en bred 
fenomenologisk ansats passar bäst till forskningsfrågan och därmed är en kvalitativ 
intervjuundersökning mest lämpad (Kvale & Brinkman, 2014. s.142). 
 
Intervjuerna gjordes semistrukturerade, vilket innebär att en lista med frågor har förberetts 
men att den intervjuade ”…tillåts utveckla sina idéer och tala mer utförligt om de ämnen 
som intervjuaren tar upp” (Denscombe, 2016, s.266). Detta för att få igång ett resonemang 
utan att styra den intervjuade lärarens svar. En helt strukturerad intervju skulle föra 
intervjuerna mot en mer kvantitativ metod vilket inte passar med forskningsfrågan. Detta 
eftersom forskningsfrågan fokuserar på lärarnas uppfattningar vilket vid varje enskilt 
intervjutillfälle får anses endast ha ett kvalitativt värde. Ostrukturerade intervjuer hade 
troligtvis öppnat alltför omfattande aspekter för att kunna innefattas i forskningsfrågan. 

3.3 Val av datainsamlingsmetod 
Enligt Denscombe (2016, s.264–265) finns det tre saker man bör överväga innan man 
genomför en datainsamling med hjälp av intervjuer.  
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1. Möjligheten att få kontakt med dem som skall intervjuas. 
2. Är kostnaden i form av genomförande tid, restid etc. rimliga i proportion till 

forskningen. 
3. Är typen av forskningsprojekt rätt för att motivera en datainsamling via intervjuer 

som är av typen ansikte mot ansikte. 
 

Vid en genomgång av dessa tre punkter fann jag att: 
 

1. Det är relativt enkelt att få kontakt med de lärare som är utvalda att ingå i studien.  
2. Det tillkommer inga reskostnader, lokalkostnader eller dylikt. Genomförandet 

innebär ca 60 min intervju per lärare vilket kan betraktas som rimligt för denna 
forsknings syfte. 

3. Denna studie handlar om lärares uppfattningar. Frågorna kan uppfattas som 
mångfacetterade och komplexa. Informationen kommer att innefatta uppfattningar 
vilket gör att personliga intervjuer sannolikt är bästa metoden.  

 
Sammanfattningsvis så stämmer de krav Denscombe (2016) ställer på när det är lämpligt 
med kvalitativa, personliga intervjuer ansikte mot ansikte, väl överens med detta 
forskningsprojekts syfte och frågeställning.  
Det frågeformulär som användes vid intervjuerna finns bifogat i denna forskningsrapport 
(Bilaga 1) 

3.4 Beskrivning av datainsamling 
Datainsamlingen baserades på individuella intervjuer (Denscombe 2016, s.266) för att 
lärarna skulle ges utrymme att tycka helt utifrån sina egna uppfattningar. Intervjuerna 
gjordes semi-strukturerade och utgick ifrån en lista med frågor. Frågorna formulerades 
avsiktligt, riktade mot något mer eller mindre utmanande ämne. Detta för att få igång 
lärarens resonemang. Efter det att frågan var ställd så fick läraren prata helt öppet utan 
några följdfrågor eller kommentarer. Lärarna läste själv frågorna och fick helt fritt både 
ändra ordningen på frågorna samt om så önskades, utvidga varje fråga efter sina egna 
tankegångar. 

3.5 Urval och genomförande av datainsamling 
Deltagarna till studien rekryterades från en gymnasieskola i Stockholmsområdet. Vid 
tidpunkten för intervjuerna så hade matematiklärarna ännu inte haft tid att skapa några 
gemensamma planer för hur kravet på att använda programmering som 
problemlösningsverktyg i matematikämnet skulle implementeras i undervisningen.  
 
15 matematiklärare utgjorde urvalet och tillfrågades, varav 10 tackade ja. Fem lärare 
tackade nej eftersom de ansåg att de inte hade tid. En av dessa 10 lärare ville dock hellre 
svara skriftligt vilket innebar att det blev 9 intervjuer och ett skriftligt svar. Frågorna delades 
ut i förväg till de som tackat ja till en intervju. Detta för att för att de som ville skulle kunna 
förbereda sig inför intervjun. För att lärarna skulle kunna tala utan stress så fick lärarna 
bestämma en tid som passade dem. Tillsammans med läraren som skulle intervjuas så valdes 
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en plats där vi kunde föra ett samtal i en tyst, lugn och harmonisk miljö. Detta gjordes i 
samklang med vad Kvale och Brinkman (2014) säger om att iscensätta intervjun (s.170).  
 
Varje intervju varade mellan 40 och 75 minuter. Lärares erfarenheter, kunskaper och 
intressen styrde i hög grad hur mycket de hade att säga och därmed hur lång tid varje 
intervju tog. 
 
Samtliga intervjuer gjordes under april 2018 och vid denna tidpunkt var lärarna fullt 
sysselsatta med centrala prov, slutprov och omprov. Detta gjorde att lärarna ännu inte hade 
haft tid att diskutera dessa nya krav med varandra. Lärarna hade inte heller ännu blivit 
påverkade av ämnesansvarig eftersom de gemensamma aktiviteterna inom lärarlaget, för att 
möta detta nya krav, var planerade till maj-juni. Kontentan var att lärarna kunde intervjuas i 
en ideal situation där deras uppfattningar var relativt opåverkade. 
 
Avgränsning 
Undersökning är begränsad till intervjuer med lärare som berörs av skolverkets nya krav och 
frågorna omfattar deras uppfattningar om: 
 

1. De nya krav som ställs på att använda programmeringsverktyg i 
matematikundervisningen.  

2. Vilka potentiella förändringar detta kan komma att innebära. 
3. Hur ställer sig matematiklärarna till att använda olika sorters digitala verktyg för att 

uppfylla Skolverkets nya krav. 

3.6 Dataanalys 
I syfte att få en förståelse för lärares uppfattningar gjordes analysen av transkriptionerna på 
de inspelade intervjuerna. Enligt Denscombe (2016) så kan avsikten med analysen vara 
beskrivande, förklarade eller tolkande. Eftersom undersökningen handlade om att förstå 
lärares uppfattningar så hade analysen ett fokus på tolkning, dvs en hitta mönster och 
regelbundna fenomen.  
 
Analysenheternas övergripande struktur är en transkription per lärare. Frågeställningarna 
var öppna just för att starta en mental process, ett resonemang runt något som många 
lärare inte hade tänkt på. Därav blev resonemanget runt ett visst ämne fragmenterat och 
återkommande allteftersom lärares mentala ställningstagande och klarsynthet ökade under 
intervjuerna. För att få fram en tolkande dataanalys så delades data in i identifierbara 
resonemang och genomgående mönster. Detta är en kvalitativ ansats med fokus att hitta 
kontext samt ta fram viktiga samband mellan de olika in intervjuerna. Denna ansats 
sammanför ett brett spektrum av faktorer i de intervjuade lärares olika resonemang. 
Dataanalysen behövde därför få ett holistiskt perspektiv (Denscombe, 2016). 

3.6.1 Val av tillvägagångssätt för dataanalys 
En analys av insamlade data, i form av transkriberade intervjuer, handlar om att analysera 
samtal i textform.  
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För att fastställa vilket tillvägagångsätt som är mest lämpat så utgick val av tillvägagångssätt 
från följande målkriterier. 
 

1. Orden och meningarna skall kunna tolkas med utgångspunkt att utläsa intentioner, 
ställningstaganden och idéer i enlighet med forskningsfrågorna. 

2. Orden och meningarna skall kunna tolkas både från övergripande kontext/mönster 
och från sekvenser av resonemang. 

3. Orden och meningarna måste kunna tolkas både per transkriberad intervju samt i ett 
helikopterperspektiv på samtliga transkriberade intervjuer. 

 
Valet blev en tematisk analys. Detta eftersom en tematisk analys är oberoende av teori och 
epistemologi. Enligt Braun & Clarke (2006) så kan tematisk analys, genom sin teoretiska 
frihet erbjuda ett flexibelt och användbart forskningsverktyg, som potentiellt kan ge ett rikt 
och detaljerat, och samtidigt komplex information om analyserade data. 

3.6.2 Tematisk analys 
Tematisk analys är en analysmetod som används för att identifiera, analysera och hitta 
mönster i kvalitativa data (Braun & Clarke, 2006). Med tematisk analys så organiseras och 
beskrivs datamönster i detalj samt att mönster interpreteras i grupper av olika aspekter 
(Boyatzis, 1998). 
 
Tematiseringen av insamlade data har genomgått följande sex faser i enlighet med Braun 
och Clarke (2006). Nedan följer en lista på vad varje fas innefattar (Braun & Clarke, 2006) 
samt hur varje fas har utförts i denna studie 
 

1. Bekanta sig med empirin i insamlat material. 
Lyssna på inspelat material samt notera initiala intryck och idéer om vad det finns för 
potential i materialet i förhållande till forskningsfrågan. 
 

2. Kodning 
Lista intressanta koder som genomgående återfinns i materialet. 
 

3. Leta efter teman 
Sammanställ och gruppera de koder som hittades. 

 
4. Granska teman 

Kontollera hur de teman som återfanns stämmer överens med listningen av potential 
i materialet som återfanns i fas 1 samt de intressanta resonemang som återfanns i fas 
2. 

 
5. Beskriv och namnge teman 

Förfina och namnge varje tema samt den övergripande kontext som analysen 
utmynnar i. Ange tydliga definitioner och namn på varje tema. 

 
6. Sammanställ resultatet. 
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Gör en slutlig analys av resultatet. Välj ut valda delar som relaterar till analysen, 
forskningsfrågan och bakgrundslitteratur. Producera därefter en vetenskaplig 
rapport. 

3.6.3 Resulterande teman 
Den tematiska analysen resulterade i följande tre teman.  
 

1. Allmänna uppfattningar 
Det gick även att identifiera underkategorierna: Positiva uppfattningar, negativa 
uppfattningar samt mångfacetterade uppfattningar. 
 

2. Uppfattningar om möjliga lösningar föra att hantera detta nya krav. 
Det gick även att identifiera följande underkategorier: Excel och Geogebra. Att 
använda miniräknare. Att använda övriga digitala verktyg samt uppfattningar om 
möjliga övergripande lösningar. 
 

3. Uppfattningar om hur detta påverkar undervisningen i matematikämnet ur ett 
tidsperspektiv. 

 
 
 

 
 

Figur 2. Teman som identifierades under den tematiska analysen 
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3.7 Forskningsetiska aspekter  
Intervjuerna i denna studie har utformats för att uppfylla Vetenskapsrådets fyra uppställda 
forskningsetiska huvudkraven (Vetenskapsrådet, 2002). Hur dessa anses vara uppfyllda är 
beskrivet nedan. 
 

1. Informationskravet: Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 
aktuella forskningsuppgiftens syfte. 

 
Samtliga 15 potentiella intervjudeltagare informerades om att detta handlade om 
deras uppfattningar om det nya kravet på programmering som 
problemlösningsverktyg i matematikämnet samt att intervjuerna var underlag för ett 
examensarbete.  
 
Informationskravet anses därmed uppfyllt. 

 
2. Samtyckeskravet:  Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. 
 
Samtliga lärare fick även ta del av frågeformuläret som beslutsunderlag för om de 
ville medverka eller ej.  

 
Samtyckeskravet anses därmed uppfyllt. 
 

 
3. Sekretesskravet: Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges 

största möjliga sekretess och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 
obehöriga inte kan ta del av dem. 
 
Denna studie innefattar inga uppgifter som har anförts i förtroende eller andra 
uppgifter som på annat sätt kan skada deltagarnas sekretess. Det finns heller inget i 
detta material som omfattas av offentlighets- eller sekretesslagarna. Genomförda 
intervjuer inbegriper inga enskilda personer som omfattas av tystnadsplikten. 

 
Sekretesskravet anses därmed uppfyllt. 
 

 
4. Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål. 
Detta examensarbete kommer endast att användas i forskningssyfte. Det finns inga 
kommersiella aspekter. Denna rapport har inte heller till syfte att tjäna som 
beslutsunderlag av något slag. 

 
Nyttjandekravet anses därmed uppfyllt. 
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3.8 Tillförlitlighet och trovärdighet  
Detta är en utforskande studie med fokus på att fånga personliga och i många fall unika 
uppfattningar om hur och varför och är därför baserad på en kvalitativ studie med 
semistrukturerade intervjuer. Denna kvalitativa ansats innebär att frågeformuläret snarare 
har fungerat som frågeområden än som exakta frågor. Det har lämnats stort utrymme för 
deltagarna att lämna personliga uppfattningar vilket gör resultatet av varje intervju unik 
även om samma frågeformulär och kvalitativa ansats används av någon annan forskare. 
Transkriberingen av intervjuerna har sedan använts för att hitta uppfattningar  samt att 
återfinna mönster. När dessa intervjuer genomfördes hade lärarna inte hunnit sätta sig in i 
vad dessa ändrade ämnesplaner skulle kunna innebära för deras undervisning. Det hade inte 
genomförts någon internutbildning och lärarna hade inte heller hunnit prata med varandra 
om de korrigerade ämnesplanerna. Förutsättningarna för de genomförda intervjuerna kan 
betraktas som unik. Detta medför att även om dataanalysen kan reproduceras så kommer 
det att råda andra förutsättningar för datainsamlingen vilket sannolikt innebär att det 
kommer att vara svårt för en annan forskare att upprepa denna studie. 
 
Däremot har beskrivning av insamlingsmetod och genomförande gjorts med intentionen att 
det skall vara fullt möjligt att replikera (Robson & McCartan, 2015). När det gäller 
trovärdighet så måste det påpekas att informationen från intervjuerna inte skall betraktas 
som hur det faktiskt är eller hur en matematikundervisning går till utan detta är lärares 
individuella uppfattningar. De teman som analysen resulterade i har trovärdighetsgranskats 
av författaren av denna rapport. Om fler personer hade haft möjlighet att medverka i denna 
granskning hade trovärdigheten kunnat stärkas ytterligare. 
  
För att säkerställa tillförlitlighet och trovärdighet så har intervjuerna spelats in och därefter 
transkriberats så ordagrant som de var möjligt. Även citat som använda i denna rapport har 
återgetts ordagrant. 
 
Om det funnit tid och möjlighet så skulle denna rapport ha delgivits de intervjuade lärarna 
innan publicering. Detta så att de intervjuade lärarna kunnat bekräfta dels transkriptionerna 
samt resultatanalysen vilken innefattar lärares citat. 
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4 RESULTAT 

4.1 Det sammanlagda resultatet från samtliga intervjuer 
Denna undersökning baseras på följande frågor: 
 
Fråga 1  Vad har lärare för uppfattningar om hur de ska leva upp till kravet att införa 

programmering som problemlösningsmetod i matematikämnet? 
 
Fråga 2 Vad har lärarna för uppfattningar om och i så fall hur detta kommer att påverka 

deras undervisning? 
 
Analysen och tematiseringen av intervjuerna resulterade i följande tre teman. 
 
Tema 1 Allmänna uppfattningar. 
Tema 2 Uppfattningar om möjliga lösningar för att hantera detta nya krav. 
Tema 3 Uppfattningar om hur detta påverkar undervisning i matematikämnet ur ett 

tidsperspektiv. 
 
Intervjuerna gjordes semistrukturerade där lärarna fick prata fritt och uttrycka sina 
uppfattningar. 
De tre teman som framkom under tematiseringen har därför inte någon tydlig gräns för 
vilket tema som svarar på vilken fråga. Samtliga tre teman svarar sammantaget på båda 
forskningsfrågorna. 
 
Nedan redovisas resultaten från intervjuerna baserat på denna tematisering. 

4.1.1 Tema 1  
Allmänna uppfattningar  
Intervjuerna baserades på ett antal relativt öppna frågor, vilka även har nämnts tidigare. 
Frågorna var utformade med avsikt att bara starta ett resonemang hos de intervjuade 
lärarna. Under intervjuerna så fick lärarna tycka och tänka verbalt utan påverkan från 
intervjuaren. Detta gjorde att lärarna uttryckte mycket varierande uppfattningar. Här i tema 
1 redovisas ett urval av både positiva och negativa allmänna uppfattningar lärarna uttryckte i 
samband med att de pratade om Skolverkets nya krav på införandet av programmering i 
matematiken.  
 
1.1 Positiva uppfattningar  
Här följer några exempel på några positiva uppfattningar . 
 

” Mina första tankar var. Piece of cake” (Lärare 6). 
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Lärare 6 inledde intervjun med att berätta om sig själv. Enligt eget utsago så har lärare 6 
examen både som lärare och civilingenjör. Programmering ingick i lärarens utbildning. Lärare 
6 var positivt inställd till de nya kraven. 
  

Jo men det känns relevant. Däremot kommer det bli svårt att undervisa 
eleverna på teknikprogrammet då de kommer från fyra olika inriktningar och 
många elever kan i princip programmera ett pokerprogram, medan andra 
knappast kan starta Word….” (Lärare 10). 
 

Ovanstående uttalanden skulle kunna tolkas som att lärare 10 kände sig trygg med sina 
kunskaper i programmering och såg positivt på de förändringar som de uppdaterade 
ämnesplanerna innebar. 
 
1.2 Negativa uppfattningar 
Här följer några exempel på negativa uppfattningar. Man skulle kunna kategorisera följande 
negativa och allmängiltiga uppfattningar som olika nivåer av oro.  
 
Vi börjar med uppfattningar där oron ligger på den högsta nivån. Det politiska planet. 
 

”Jag vet inte riktigt vad som ligger bakom det här kravet. Om det är något 
politiskt maktspråk eller om det är något val taktiskt. I många år har det ju varit 
fokus på att man skall kunna använda ett visst program. En gång i tiden var 
man ju tvungen att lära sig allt om hur en bil fungerar för att kunna ta körkort. 
Nu behöver man ju inte det längre utan nu handlar det bara om att kunna köra 
en bil på ett trafiksäkert sätt. Det är ju samma sak här.” (Lärare 5) 

 
”Jag undrar hur de har tänkt. Om det här är bara något politiskt beslut. Om de 
verkligen har tänkt igenom detta. Om de bara har gått näringslivet till mötes. 
Att programmering är något som framtidens elever bara måste kunna. Jag tror 
tyvärr inte detta är speciellt genomtänkt.” (Lärare 8) 

 
Man kan tolka detta som att lärare 5 och 8 känner en viss vanmakt i att besluten fattas 
alltför långt ifrån lärarens vardag. 
 
De flesta negativa, övergripande uppfattningar handlade mest om Skolverkets hantering av 
införandet. Nedan följer ett urval av dessa uppfattningar:  
  

”Vi har ju inga styrningar på hur det skall gå till. Inte vad jag vet i alla fall. Det 
här är ju skolans värld. De kommer ju med att det-här-skall-vara-med och det-
här-skall-vara-med. Det finns ju inte en in- och ett utresonemang utan ju mer 
du gör desto bättre. Du kan inte prata om någon optimering i skolans värld. Ju 
mer du gör ju mer omständligt gör du det. Då gynnas sådana saker istället. Ju 
mer du gör ju mer kan man vrida ur liksom. Till slut så får du lärarkåren utbränd 
liksom” (Lärare 3) 
 
”Det som man tänker är ju att det är ganska trångt som det är redan. Man 
tänker att det kanske skulle behövas mer tid om man skall hinna med 
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någonting. Jag vet ju inte ens vilka kurser. Det skall ju genomsyra alltihopa 
kanske?” (Lärare 7). 

 
”Hur väl genomtänkt är det verkligen att få in detta i undervisningen alltså. Hur 
skall det få plats? Jag tror inte jag kommer att få in det helt enkelt om dom inte 
gör några drastiska förändringar.” (Lärare 8) 

 
Lärare 3, 7 och 8 har lång erfarenhet av läraryrket och har bland annat varit med om att 
genomföra Lgy11 (Skolverket, 2011). Dessa lärare har även varit med om att genomföra ett 
antal mindre av Skolverkets förändringar i läroplanerna.  
 
Man skulle kunna tolka dessa tre ovanstående uttalanden som att lärarna uttrycker ett 
missnöje med att Skolverket inte förankrar förändringarna hos lärarkåren innan dessa 
genomförs. Man kan även tolka uttalandena som att förändringarna känns som en 
toppstyrning. Man kan även tolka detta som att dessa lärare även uttrycker en oro för hur 
lektionstiden skall räcka till. 
 
En del lärare uttrycker ett mer riktat missnöje och oro. 
 

”Och så finns det en grupp elever som tycker det är lätt och som har 
programmeringserfarenhet och som kommer att snappa det där fort. Det 
kommer att ta lektionstid. Man återkommer till det här med att mer 
undervisningstid kommer att behövas.” (Lärare 4) 

 
”De kan ju inte ens hantera miniräknaren när de kommer hit så hur skall de 
kunna det här? Om några år så kanske de kan det… det är väl lite på tapeten 
nu. De som kommer från en del skolor kanske kan det, men samtidigt vad dom 
kan på miniräknaren så det är ju så basic bara. Inga special grejor så att säga. 
Så det är väl det enda om dom skall lära sig använda den lite mer så ur det 
perspektivet så antingen programmering eller miniräknare kräver lite 
undervisningstid både och.” (Lärare 7) 

 
”Kommer det att ställa krav på mera undervisningstid. Det beror på vad de 
kommer att kunna. Om man skall lära dom att programmera från scratch ja då 
måste man ha mera tid annars kommer det att bli jättetufft. Så är det ju” 
(Lärare 9) 

 
Ovanstående uttalanden kan tolka som att lärare 4 , 7 och 9 tycks känna en viss trygghet i 
situation och därmed har oron ett mer specificerat innehåll i form av avsaknaden av utökad 
undervisningstid. 

 
”Nu känns inte dom där lektionerna så långa längre men däremot är 
planeringen jätte tight. Så om det här skall komma till som ett kapitel till i varje 
mattebok så kommer att man att få slakta något annat. För det är ju inte så att 
det finns någon luft i den här planeringen.” (Lärare 9) 
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Man kan tolka det som att lärare 9 ser en problematik med att få undervisningstiden att 
räcka till nu när Skolverkets krav på programmering läggs till i undervisningen. 
 
Sammanfattningsvis så framgick det under intervjuerna att lärare 3, 4, 5, 7, 8 och 9 alla hade 
ett visst mått av kunskap om programmering. Dessa uttalanden kan tolkas som att när 
lärarna uttryckte en mer specifik oro så hamnade bristen på utökad undervisningstid högt 
upp listan av en specifik oro. Följande uttalande sammanfattar på ett bra sätt bilden av att 
det inte finns ett entydigt samband mellan programmeringskunskap och en specifikt riktad 
oro 
 

”Min första tanke är att detta är ogenomtänkt. Du skall ha alla 
högstadielärarna att göra det här. Dom kan antagligen inte programmering 
och har inte det som bakgrund. De kommer säkert att få lära sig 
programmering först och det kommer att ta tid innan dom kan detta så att 
dom kan undervisa i detta. Dessutom alla högstadielärare i matte. Jag tror att 
detta är lite ogenomtänkt. Det skulle ha varit en längre övergångsperiod där, 
tror jag.” (Lärare 8) 

 
 1.3 Mångfacetterade uppfattningar  
Under intervjuerna framgick det att man kunde uppfatta lärarnas resonemang så som att 
lärarna ännu inte hade hunnit tänka så mycket på vad detta nya krav innebar. 
Frågeställningarna var gjorda så att frågorna bara skulle initiera läraren att fritt uttrycka vad 
läraren tycker. Man kan tolka intervjumaterialet som att en del lärare började skapa 
tankegångar runt detta först när de hörde sig själva prata om sina uppfattningar. Nedan 
följer några exempel:  
 

” jag tycker att de som är intresserade av programmering kan väl gå en kurs i 
programmering. De kan ju det där och är up-to-date i stället för att nu skall vi 
försöka få alla mattelärare att bli duktiga i programmering. Jag har ingen aning 
om vad jag skall använda för verktyg” (Lärare 9).  

 
Ett sådant uttalande kan tolkas som att läraren uttrycker uppfattningar men ibland 
krävs att man försöker berätta något för att man skall inse sin egen okunskap. 
 

”Och då krävs det att lärare som undervisar i matte får kompetensutveckling. Och lär 
sig programmering lite grand. Det behöver ju inte vara något speciellt. Vi skall ju köra 
Python på skolan, tror jag för mattelärare. Det är ju ett rätt simpelt språk. Och 
komplext kan det ju bli också.” (Lärare 1) 

 
Tolkningen av detta skulle kunna vara att läraren har klart för sig att det kommer att bli 
programmeringsspråket Python vilket läraren har hört att det är ett enkelt språk. Samtidigt 
som läraren hör sig själv säga detta inser läraren att läraren inte vet om det verkligen är så 
enkelt som läraren hört. 

 
”Jag känner mig inte sådär jätteorolig. Man skall ju peta in detta i många avsnitt men 
det har jag inte hunnit fundera över. Jag tycker man har fullt upp som det är just nu så 
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det här är ju nåt man får ta i inför nästa termin. Nu känns det inte som att man har 
någon tid över för detta.” (Lärare 2) 

 
En möjlig tolkning av detta är att läraren i sin första mening uttrycker att läraren har kontroll 
på situationen men när läraren hör sig själv prata så inser läraren att hen bara skjuter 
problemet framför sig. 

 
”Vi har ju tittat på en mattekonferens där en lärare visade en sådan där Scratch 
programmering. Vi har ju med lärarkollegiet haft ett sådant där kollegialt lärande där 
vi har tittat på digitala verktyg och där har vi tittat på att använda Excel eller 
motsvarande för att sätta ihop och kunna göra någonting men jag hoppas att det 
kommer in kompetens som kan visa paletten av det som finns för annars blir det ju 
liksom en blind leder en döv.” (Lärare 3) 

 
Först uttrycker läraren att hen har en viss koll på vilka verktyg som hen kan använda men när 
läraren hör sig själv prata övergår resonemanget till att uttrycka en mått av villrådighet och 
efterfrågan om hjälp att välja verktyg. 
 
Under intervjuerna framkom även att lärare som inte hade kunskap om programmering 
uttryckte ett visst mått av uppgivenhet. 
 

”Det kanske är ett önsketänkande att man kan hitta en nisch där jag kan undervisa, 
som inte kan programmera.”(Lärare 9) 

 
”Men kommer eleverna från grundskolan och kan en massa olika språk så blir det 
samma problem som men miniräknaren idag. Jag är mattelärare och hur skall jag 
kunna lära mig en massa olika programmeringsspråk? Jag kan för lite redan som det är 
idag.” (Lärare 9) 

 
Denna lärare berättade under intervjuerna att hen inte hade någon som helst kunskap inom 
programmering. Under intervjun framkom det även från lärarens mimik och sätt att prata att 
denna lärare kände en total uppgivenhet som kan tolkas som att läraren hade funderingar på 
att byta yrke. 
 
Sammanfattningsvis skulle man kunna tolka dessa lärares villrådighet och i vissa fall 
uppgivenhet som att dessa erfarna lärare hade varit med om så pass många förändringar i 
kursplanerna att de sannolikt bara såg detta som ännu en förändring. En förändring som de 
med en viss ansträngning bara måste ta sig igenom. Följande uttalande skulle kunna 
sammanfatta dessa erfarna lärares underliggande uppfattningar. 

 
”Egentligen är ju det här något som kommer tillbaka. Vi hade programmering i matten 
i läroplan94 och då hade vi datorsalar med Compisdatorer där vi körde Basic 
programmering.” (Lärare 5) 
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4.1.2 Tema 2 
Uppfattningar om möjliga lösningar för att hantera detta nya krav 
Under intervjuerna uttryckte många lärare sina uppfattningar om vilka digitala verktyg de 
föredrog att använda. Lärarna uttrycket även uppfattningar om dessa verktyg som till stor 
del var baserade på deras erfarenheter. Det fann även olika uppfattningar om hur man skulle 
kunna få fram en mer övergripande lösning. Nedan följer en redovisning av lärarnas 
uppfattningar om digitala verktyg och övergripande lösningar. 
 
2.1 Excel och Geogebra 
Låt mig först berätta vad detta är för slags verktyg. Excel är ett kalkylprogram. Geogebra är 
ett kalkylprogram med funktioner för geometri, algebra och analys. Undersökningen visade 
att majoriteten av lärarna uttryckte uppfattningar om att kalkylprogram så som Excel och 
Geogebra var lämpliga digitala verktyg. Nedan följer några citat som visar vad lärarna tycker 
om att använda dessa verktyg. 
 

”Det som kommer upp först är kalkylark och Geogebra.” (Lärare 4).  
 

Under intervjuerna framgick det att denna lärare hade bra kunskap om dessa två verktyg så 
för denna lärare var detta ett självklart verktygsval. 
 

” Vi kör Excel. Vad jag tror ligger bakom detta hos Skolverket, vad dom vill åt, är 
tänkandet. Hur man sätter in en OR sats, en villkorssats. Dom är inte 
intresserade av att du kan ett språk, utan att du kan funktionerna i ett språk 
och jag menar att IF villkoret funkar lika i alla programmeringsspråk men man 
skriver det på olika sätt. Och då var min spontana tanke att dom här eleverna 
är hopplösa på kalkylblad och dom skulle verkligen behöva jobba med det där. 
Och då tänkte jag att det här kan dom verkligen ha nytta av i fysiken när dom 
skriver en formel i sina labbrapporter och så får du ut verkligen vad dom vill ha, 
i Excel. Och då kan jag ju lära dom skriftspråket i Excel.” (Lärare 6) 

 
Under intervjuerna framgick det att lärare 6 var mycket kunnig i programmering. Man kan 
dock tolka ovanstående uttalande som att läraren trots sina programmeringskunskaper såg 
Excel som ett bra och lämpligt verktyg.  
 

”Vi skall värdera i varje steg sen är det ju klart att det är snyggare att få utdata 
i riktiga program. Men jag tycker ändå att det skulle kunna räcka med Excel.” 
(Lärare 2) 

 
”Jag tycker det är ganska mycket man kan göra i Excel för att förstå 
matematiken för att förstå hur man gör programmering och då kan man ju 
använda Excel. Man tänker ju på ett annat sätt.” (Lärare 2) 

 
Under intervjuerna framgick det att lärare 2 hade mycket lång erfarenhet av läraryrket och 
dess pedagogik. Lärare 2 har även läst kurser i programmering även om det var mycket länge 
sedan. Trots detta kan man tolka ovanstående uttalande som att läraren förordade Excel. 
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”Geogebra är ju bra för att synliggöra en massa värden, integraler eller 
derivator eller vad man nu vill göra.” (Lärare 1) 
 

Under intervjuerna framgick det att lärare 1 är mycket kunnig i programmering men trots 
detta kan man tolka ovanstående uttalande som att läraren förordade att man använder 
Geogebra. 
 

”Ja vi får ju inte mer tid så då måste ju detta in i problemlösningen. Så när man 
gör den här problemlösningen så får man tänka till. Var kan jag använda 
digitala verktyg.. eller är det programmering.. ja.. jag tänker sådana här saker 
som att man kanske kan använda Excel ark eller Geogebra. Det är väl det som 
känns som naturligast.” (Lärare 4) 
 

Under intervjuerna framgick det att lärare 4 kan programmering. Man kan tolka 
ovanstående uttalande som att även denna programmeringskunniga lärare förordade Excel 
och Geogebra. 

 
”Men det beror ju på hur det utvecklar sig med det där Python. Men Excel det 
blir ju inte programmering så blir det rätt simpelt. Och jag tänker i början i 
årskurs 1 så blir det rätt simpelt. Att använda Geogebra och Excel blir ju på en 
låg nivå medan Python blir ju på en högre nivå. Du måste först skriva och sen 
förstå vad den gör. Jag har ju inte gjort programmering så mycket så .. ja.. jag 
vet inte. Jag gick ju den där kursen i Python och det är noggrant med att man 
har alla symboler på rätt ställe. Man kan ju ha idéer men så blir det fel i alla fall 
om man inte har gjort rätt.. även om det är simpelt rent matematiskt.” (Lärare 
7) 

 
Under intervjuerna framgick det att lärare 7 inte kan något om programmering och kände en 
klar osäkerhet över vilket verktyg som är bäst lämpat. Man kan tolka lärare 7´s uttalande 
som att läraren sannolikt till en början kommer att använda Excel och Geogebra eftersom 
läraren ser ut att tycka att dessa verktyg är enklare att hantera. 

 
”Räknare som är dyra när vi har Geogebra som är gratis. Jag tror räknarna 
kommer att dö mer och mer. Vi kommer att göra allting i datorn. Det är nog där 
vi hamnar så småningom. Eftersom skolan tillhandahåller samma dator så gör 
vi det här i Geogebra så har vi samma miljö och så lär vi oss det. Jag är inte så 
bra på programmering men om de vill att vi skall använda digitala verktyg så är 
Geogebra ett fantastiskt verktyg.” (Lärare 9) 
 

Under intervjuerna så framgick det att lärare 9 inte kunde programmering och därmed var 
mycket obekväm med detta nya krav. Lärare 9 såg tröskeln för att lära sig Geogebra var 
lagom hög. 
 
Det var många lärare som inte ens hade funderat på val av verktyg innan denna intervju. När 
de hörde sig själva resonera om verktygsvalet så var det många som spontant lyfte fram 
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Excel som det mest naturliga valet av verktyg. Nedan följer ett typexempel på hur lärarnas 
spontana resonemang utvecklades när de hörde sig själva prata. 
 

”Då tycker jag att kalkylbladen ligger närmare, att det är lättare att få in dom i 
alla mattekurserna men de kan ju vara för att jag inte är så duktig på att 
programmera själv. Jag brinner ju för kalkylbladen. Där kan man ju lägga in lite 
funktioner. Det finns ju ett språk och man kan göra lite alltmöjligt. Det 
påminner om programmering. Jag tycker ju som mattelärare att det är 
viktigare att lära dom kalkylbladen. Programmering kan ju dom som vill lära sig 
och då får dom gå en riktig programmeringskurs. Däremot kalkylblad tycker jag 
alla har nytta av att lära sig.” (Lärare 9) 

 
2.2 Att använda miniräknare 
Det var många lärare som spontant började prata om miniräknaren under intervjuerna. Det 
framkom en rad olika uppfattningar ur flera olika perspektiv. Nedan följer några exempel på 
uttalanden: 
 

”Det som kommer upp först är kalkylark och Geogebra. Grafritande räknare och 
sen ett sånt här blockprogrammeringsverktyg.” (Lärare 4) 
 

Det framgick under intervjuerna att lärare 4 är Civilingenjör. Hen hade en holistisk syn på 
detta problem och nämnde bara miniräknaren i samband med verktyget Geogebra. 

 
”Miniräknaren har man ju fått lära dem. Och sen är det ju så också att det finns 
ju programmeringsmöjligheter på miniräknaren också. Nu är det ju väldigt 
annorlunda för dom här andra programmen som vi håller på med. Man kan ju 
lägga upp villkorssatser och repetitionsslingor på miniräknaren också. Det 
liknar ju en hel del. Men alla dom här kommandona är lite svåra att hitta. Man 
måste ju veta vilka knappar man skall trycka på. Allt finns ju i dom där 
miniräknarna vi har… TI 84 osv.” (Lärare 5) 

 
Lärare 5´s uttalande kan tolkas som att det gav ett intryck av att hen var tveksam till att 
använda miniräknare eftersom lärare 5 såg både möjligheter och problem med att använda 
miniräknarens programmeringsmöjligheter.  

 
”Jag vet ju att det är vissa lärare som håller på med programmering med 
miniräknaren. Jag vet inte om jag tycker att det är så bra. Skall man lära sig 
programmera så skall man göra det på datorn. Det blir så himla plottrigt på 
miniräknaren. Skall man använda miniräknaren så skall alla elever ha samma 
miniräknare så att man på ett tidseffektivt sätt kan ge klara instruktioner. Idag 
är det hopplöst liksom när det är olika räknare. Jag undviker att använda 
miniräknaren idag för jag vet att det är kaos att ge alla instruktioner för alla 
olika miniräknare på en gång.” (Lärare 9) 
 

Tolkningen av vad lärare 9 säger skulle kunna vara att läraren hade en bild av att 
miniräknaren var ett verktyg som kunde användas men när hen hörde sig själv prata om 
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miniräknaren så framkom det en negativ bild av att använda detta digitala verktyg för att 
lära ut programmering. 

 
”Det här med miniräknaren tex. Det har ju inneburit att eleverna inte längre är 
så bra på att räkna med bråk och sånt. Det gör ju att de inte heller, numera är 
så bra på algebra. Förr räknade man ju för hand. Nu drillas dom redan i 
grundskolan med att använda miniräknaren. Det gör att de inte längre är så 
bra på att räkna när det kommer in bokstäver. De vet inte att man inte kan 
förkorta hur som helst och så. Dom bitarna gör eleverna fel på om och om 
ingen ända upp till årskurs 3. Vi har ju en klass som åker ett halvår till England. 
Det finns en internationell linje på Natur. Jag följer med dem dit. De engelska 
lärarna säger att de svenska eleverna inte är så bra på Algebra. De är inte lika 
bra som de engelska eleverna. Algebra tycker dom att de svenska eleverna inte 
kan alls. Och det stämmer... de är inte alls bra på algebra. Även om man går 
igenom det med dom så gör dom samma fel om och om igen. Det här är 
miniräknaren fel.” (Lärare 5) 
 

Lärare 5 har en lång erfarenhet som lärare och man kan tolka detta uttalande som att denna 
lärare ansåg att miniräknaren var direkt skadlig för utvecklingen av elevernas matematiska 
kunskaper. 
 

”Det är ju rätt tufft att lämpa det här på oss lärare när det kanske kommer 
elever som inte kan det eller det språket. Jag kan ju ingenting alls. Jag tycker 
det är nog så jobbigt när halva gänget har Texas och halva som har Casio 
räknare. De har senaste modellen och jag har inte ens råd att beställa 
broschyren och så räcker de upp handen och frågar. Hur beräknar jag 
standardavvikelsen här då? Och jag svarar. Jag har ingen aning. Det är svårt att 
behärska alla miniräknare. Så jag har ingen aning om vad det här blir.” (Lärare 
9) 
 

Även lärare 9 uttryckte direkt negativa uppfattningar om miniräknaren. Man kan tolka denna 
lärares negativa uppfattningar som framstår till viss del även beror på lärarens bristande 
tekniska kunskaper. 
 
Sammanfattningsvis så visade det sig att miniräknaren inte på något sätt var ett självklart val 
för att lära ut programmerings samt att mycket av lärarnas negativa och tveksamma attityd 
kunde tolkas som att lärarnas erfarenheter av miniräknaren inte alltid var så bra. Följande 
uttalande sammanfatta både dessa uppfattningar på ett bra sätt. 

 
”Grafritande räknare är ett snedsteg. För det skall vara någon vinst med 
programmeringen måste det ju vara en viss nivå på problemen. För mig som 
mattelärare känns det lite overkill att lösa matteproblemen på lägre nivå med 
programmering.” (Lärare 9) 

 
2.3 Att använda övriga digitala verktyg 
Två av lärarna hade uttalade uppfattningar om att lösa problemet med andra digitala verktyg 
än Excel och Geogebra. 
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”Tycker man skulle kunna använda Matlab, tex i matten som man använder på 
KTH. Det finns ju andra sådana matte programmeringsspråk. Tex Matematica, 
tror jag det heter. Matlab är ju bäst. Och så finns det något nytt de använder 
på KTH som jag inte kommer ihåg vad det heter... R... tror jag det heter men jag 
är inte riktigt säker.” (Lärare 1) 

 
Det framgick under intervjuerna att denna lärare var mycket kunnig inom programmering. 
Man kan tolka detta uttalande som att lärare 1 tyckte Skolverket hade kunnat föreslå mer 
avancerade programmeringsverktyg.  
 

”Jag skulle gärna bibehålla nuvarande form att vi gör små program under 
mattelektionerna, t ex för att lösa andragradsekvationer eller Eulers 
stegmetod. Helst vill jag använda Maple och/eller Matlab men Python får väl 
gå då…” (Lärare 10). 

 
Lärare 10´s uttalande skulle kunna tolkas som att läraren tyckte att Skolverket skulle ha satt 
målet högre och föreslagit mer avancerade programmeringsverktyg. 

 
”Näe jag tycker att de som är intresserade av programmering kan väl gå en 
kurs i programmering. De kan ju det där och är up-to-date i stället för att nu 
skall vi försöka få alla mattelärare att bli duktiga i programmering. Jag har 
ingen aning om vad jag skall använda för verktyg.” (Lärare 9) 
 

Man kan tolka det som att denna lärare var direkt negativ till Skolverkets nya krav och ansåg 
att det var fel att införa programmering i matematikämnet. 
 
Sammanfattningsvis så kan man tolka det som att detta nya krav på att införa 
programmering i matematikämnet skapade tydliga uppfattningar hos lärarna om vilka 
digitala verktyg som var bäst att använda. Det framkom uppfattningar som sträckte sig från 
direkt negativa till att programmering inte hör hemma i matematikämnet till att Skolverket 
borde kräva användande av mer avancerade programmeringsverktyg. 
 
2.4 Uppfattningar om möjliga övergripande lösningar 
Intervjuerna initierade lärarna att börja tänka fritt på hur de skulle lösa uppdraget att införa 
programmering i matematiken. Man kan tolka det som att många lärare såg valet av digitalt 
verktyg som en viktig del av lösningen. Man kan även tolka intervjuerna så som att det 
framkom att många lärare såg en problematik med hur detta nya krav skulle påverka 
undervisningen i sin helhet. Nedan följer en redovisning av lärarnas uttalanden runt detta. 
 

”Jag hoppas på att läromedelsförlagen uppdaterar sina läroböcker så att det 
finns plats för det här i kursen. Sen kan man ju som lärare införa det här var det 
passar. Program är väl bäst att använda när det gäller iterationer, när man 
skall göra om samma sak om och om igen, skulle jag tro. Man kan ju hoppas på 
att det kommer in programmeringsuppgifter i läromedlen också.” (Lärare 5) 
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Ett sådant uttalande kan tolkas som att när lärare 5 hörde sig själv prata om att förlita sig på 
att läromedelsföretagen skall lösa problemet så utvecklar läraren även sina uppfattningar till 
ett konkret önskemål om hur läromedlen bör utformas.  
 

”Läroboksförfattarna har ju tolkat ämnesplanerna när de gjort böckerna. Jag 
kan ju tolka ämnesplanerna på ett annat sätt när sätter upp undervisningen 
och på så sätt få tid över för programmeringen. Det är ju inte läroboken som är 
ämnesplanen. Man kan ju hoppas på att det kommer in 
programmeringsuppgifter i läromedlen också. Jag tror nog att författarna 
kommer att tänka till hur tiden skall räcka till också.” (Lärare 5)  
 

Lärare 5 tillhör de lärare som uttryckte en önskan om att läroboksförfattarna skall lösa 
problematiken både för vad som bör läggas in läroböckerna i form av uppgifter och att dessa 
anpassas till den undervisningstid de olika kurserna har fått tilldelat i ämnesplaneringen. 

 
”Och så kan jag tänka mig att alla läroboksförfattare kommer att nappa på det 
här. Å då kommer dom att kanske plocka bort några moment för att få plats 
med det här till förmån för programmering. Jag fattar inte annars hur som skall 
få till det. Och det tycker jag skulle vara synd om man tar bort moment faktiskt. 
Om vi jämför med det vi läste då, du och jag, så tycker jag det här är lite 
urvattnat redan. Det känns omöjligt om de skulle vattna ur detta ännu mer till 
förmån för programmering. Rätt onyttigt…” (Lärare 8). 

 
Även lärare 8´s uttalande skulle kunna tolkas som att läraren litar på att läroboksförfattarna 
tar hänsyn till den av Skolverket stipulerade undervisningstid som finns för varje kurs. 

 
”Det här med programmering är inget jag tänkt på över huvud taget. För i höst 
måste vi ändå byta ut läromedlet och det kommer kanske någonting man kan 
förhålla sig till på något sätt. Det blir vad det blir. Det kanske blir skoj och då får 
man förhålla sig till det.” (Lärare 7) 
 

Tolkningen av vad lärare 7 säger skulle kunna vara att läraren är positivt inställd men även 
att läraren ser att det är en självklarhet att läromedelföretagen löser problemet.  
 
Följande uttalande sammanfattar det som man kan tolka som lärarnas uppfattningar om den 
helhetslösning de förlitade sig på. 

 
”Det här tolkar läromedelsförfattarna och jag tänker att det gör dom säkert 
ganska bra. Jag litar på att läromedelsförfattarna fixar det här. Såhär brukar 
det vara. Läromedlen styr i matten.” (Lärare 7) 
 

Det framkom även uppfattningar om att Skolverkets nya krav skulle kunna utveckla nya 
förmågor hos eleverna. 
 

”I Skolverkets dokument står det att problemlösning även kan ses som ett 
medel för att utveckla övriga matematiska förmågor…Ja men så är det ju. Och 
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problemlösning är ju nåt där man skulle kunna använda sig av digitala verktyg.. 
ja så är det.” (Lärare 4) 
 
”Hmm det är ju lite roligt det där när man ändrar värden på variabler hela 
tiden... de får ju nya värden… det är ju dom här… vad heter det... iterationerna.. 
det visar man ju lite i matte 5. 
Programmering är ju ett annat sätt att tänka matematiskt.” (Lärare 2) 
 

En möjlig tolkning av det som att lärare 2 och 4 säger skulle kunna vara att lärarna höll med 
Skolverket om att detta nya krav kunde utveckla nya förmågor hos eleverna.  
 

”Det är många på Natur tex som väljer det som individuellt val som klarar av 
det väldigt bra och som är väldigt duktiga och om man får fler som är duktiga 
logiskt blir de naturvetenskapliga ämnena något som man kan testa på 
programmering. Det är ett av de yrken som vi fortfarande kan konkurrera med 
på världsmarknaden. Vi har ganska bra och stora företag som behöver 
kvalificerad arbetskraft och om vi då kan förse dem med inhemsk arbetskraft 
vore det ganska bra för Sverige.” (Lärare 1) 

 
Man skulle kunna tolka det som att lärare 1, som har god kunskap om programmering även 
hade en mycket positiv och holistisk syn på att programmerings kunskaper skulle vara bra för 
elevernas karriär i näringslivet. 
 

”Det här tänker jag i ett större perspektiv på hur det kanske kan utveckla sig. 
Det är många som går på samhällsvetenskapliga som inte har förstått det här 
med datorernas kraft och hur man skulle kunna simulera samhällsutveckling 
och att man skulle kunna bygga modeller och allt sånt där och att där skulle 
man kunna… jag är ju ingen programmerare alls men det finns ju sådana där 
blockprogrammerings funktioner så att man skulle kunna.. eleverna skulle 
kunna bygga upp … som dom här spelen… Minecraft och vad dom heter så de 
skulle kunna simulera samhällsutveckling så att man skulle kunna se tex vad 
händer om vi inplanterar den här åsikten och sånt… jag tänker att det skulle 
kunna vara nåt för framtiden och så.” (Lärare 3) 
 

Tolkningen av vad även lärare 3 säger, som förvisso enligt egen uppgift hade väldigt 
begränsade kunskaper inom programmering så såg denna lärare fördelar med att utveckla 
elevernas programmeringskunskap. 

 
”Att bara integrera det i matten på det här viset känns inte rätt. Och sen tycker 
jag att tillämpning för mycket av detta är Fysik… Och kemi också kanske. Varför 
låsa det bara till matematik? Frågan är om det verkligen är matteläraren som 
skall undervisa dem i programmering. Borde de inte ha ett speciellt ämne som 
heter programmering istället. Eller?” (Lärare 8) 
 

Alla lärare var inte odelat positiva till införandet av programmering. Man kan tolka detta som 
att lärare 8, som inte hade kunskaper om programmering var negativ till införandet av 
programmering i matematikämnet.  
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Sammanfattningsvis så kan man tolka det som att lärare som var kunniga i programmering  
kunde öppna dörrar till nya förmågor för eleverna. Man kan även tolka det som att lärare 
som inte var kunniga i programmering var inte trodde att programmering kunde skapa nya 
förmågor.  

4.1.3 Tema 3  
Uppfattningar om hur detta påverkar undervisning i matematikämnet ur ett 
tidsperspektiv. 
Under intervjuerna så framkom det även uppfattningar som man skulle kunna tolka som att 
lärarna hade en vision om hur detta skulle kunna påverkan matematikämnet på sikt. 
 

”Jag tror att det här men programmering kommer att bli en del av vår 
matteundervisning. I alla fall under en övergångsperiod. Men vad som 
händer så sikt… det här med AI och alltihopa… det vet man inte.” (Lärare 
8) 

 
Man kan tolka detta som att lärare 8 inte var helt övertygad om att Skolverket hade 
fattat rätt beslut eftersom det fanns en tveksamhet om detta skulle bli en bestående 
förändring. 

 
”Ja i bemärkelsen att man kommer kanske att inrikta sig mer på experimentell 

matematik.” (Lärare 8) 
 

Sannolikt kan man tolka detta som att lärare 8 gärna hade sett att Skolverket hade ställt 
högre krav. 

 
Följande citat skulle kunna tolkas som en sammanfattning av lärarnas syn på hur detta nya 
krav kan komma att påverka matematikundervisningen på sikt. 

 
”Men jag förstår inte hur man skall få in det i matteundervisningen… jag vill 
nog ha det som ett separat ämne. Vad vet jag. Det kanske blir ett kärnämne i 
framtiden. Precis som man läser svenska, engelska och matte så lär man sig 
programmering. Matte 3b är ju för ekonomer så där skulle jag definitivt 
använda kalkylblad. Jag kan tänka mig att i stället för att man läser matte 5 
och matte spec. så läser man det här men jag tror ju fortfarande att man har de 
gamla klassiska mattekurserna. Jag tror inte man börjar med 
programmeringsmatte i matte 1c och kallar det matte 1CP, matte 2CP och så 
vidare. Så tror jag inte det kommer att bli…” (Lärare 9). 

4.2 Sammanfattning av intervjuerna 

Sammanfattning Tema 1  
Under tema 1 analyserades lärarnas allmänna uppfattningar. Dessa allmänna 
uppfattningar skulle kunna tolkas och sammanfattas som: 
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̶ Det var väldigt få lärare som kan uppfattas som helt och hållet positiva till dessa 

förändringar.  
̶ Lärarna uttryckte uppfattningar som tyder på att problemet med att få 

undervisningstiden att räcka till var ett tydligt problem. Detta vart ett problem 
eftersom programmering lades till ovanpå en redan tidspressad undervisning. 

̶ Lärarna uttryckte förslag på hur problem skulle kunna lösas i samband med att 
man hörde sig själv prata om problemet. 

̶ Lärarna hade vid tiden för intervjuerna ännu inte hunnit sätta sig in i 
problematiken men när de hörde sig själva prata om de förändrade kraven 
kände sig vilsna och övergivna. 

̶ En del lärare eftersökte klarare direktiv och aktiv hjälp i alltifrån att lära sig 
programmera till valet av lämpliga digitala verktyg.  

̶ En del lärare kände ett mått av missmod som fick dem att göra uttalanden som 
kan tolkas som att de var beredda att ge upp läraryrket. 

 
Sammanfattning Tema 2 
Under tema 2 analyserades lärarnas uppfattningar om möjliga lösningar för att hantera 
detta nya krav. Dessa skulle kunna tolkas och sammanfattas som: 
 

̶ 8 av 10 lärare hade uppfattningar om att Excel och Geogebra var de digitala 
verktyg som de föredrog att använda. 

̶ 7 av 10 lärare framförde spontant uppfattningar om miniräknarna. 5 av lärarna 
hade negativa uppfattningar om miniräknarnas inflytande på matematik 
undervisningen. Användbarheten av miniräknare som verktyg för att lära ut 
programmering var ingen självklarhet. 

̶ 5 av 10 lärare uttryckte uppfattningar om att de förlitade sig på 
läroboksförfattarna skulle skapa en övergripande lösning av 
undervisningsproblematiken. 

̶ 5 av 10 lärare uttryckte uppfattningar om att de var positiva till Skolverkets 
åsikt att programmering i matematiken även kunde innebära att eleverna 
utvecklade nya förmågor även om de inte var klart vilka förmågor detta kunde 
vara.  

 
Sammanfattning Tema 3 
Under tema 3 analyserades lärarnas uppfattningar om hur detta påverkar undervisning i 
matematikämnet ur ett tidsperspektiv. Dessa skulle kunna tolkas och sammanfattas som: 
 

̶ 6 av 10 intervjuade lärare hade uppfattningar men inga klara 
uppfattningar om hur detta kommer att påverka undervisningen på sikt. 

̶ Det framgick i tema 2 att lärarna hade en förhoppning om att 
läroboksförfattarna skulle lösa problemet vilket indirekt torde innebära 
att läroboksförfattarna i viss mån även kommer att styra hur 
undervisningen kommer att förändras. 
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5 DISKUSSION 

5.1 Diskussion om resultatet 
I detta kapitel diskuteras resultatet av intervjuerna. Här diskuteras även metodval och 
slutsats, samt säkerställer att syftet med studien har uppfyllts. I kapitlet diskuteras även 
arbetets tillförlitlighet och trovärdighet. 
 
Denna studie utgick från de två forskningsfrågorna i kapitel 2.4 som repeteras nedan: 
 
Fråga 1  Vad har lärare för uppfattningar om hur de ska leva upp till kravet att införa 

programmering som problemlösningsmetod i matematikämnet? 
 
Fråga 2 Vad har lärarna för uppfattningar om och i så fall hur detta kommer att påverka 

deras undervisning? 
 
Under intervjuerna med de lärare studien omfattades av framkom det att de skolor som de 
intervjuade lärarna arbetar på kommer att standardisera ett specifikt programmeringsspråk. 
Eftersom valet av programmeringsspråk är fritt kan det dock innebära att eleverna i 
grundskolan lär sig att använda andra programmeringsspråk än vad som används på 
gymnasieskolorna. Det är möjligt att det kommer att ske en harmonisering av valet av 
programmeringsspråk men under en övergångstid kan en möjlig konsekvens av detta bli att 
gymnasielärarna kommer att behöva spendera undervisningstid på att se till att eleverna har 
tillräckliga kunskaper i det programmeringsspråk som gymnasielärarna har tänkt använda. 
 
Lärarintervjuerna som gjordes i denna undersökning visade att lärarna förlorar mycket 
undervisningstid på att hjälpa eleverna hantera olika miniräknare samt att eleverna 
använder miniräknaren utan att ifrågasätta dess resultat. Eleverna förutsätter att 
miniräknaren ger ett korrekt svar och skriver okritiskt av siffrorna. Förklaringen torde vara 
att matematisk problemlösning bygger på ett analytiskt tänkande. Skolverket inför detta 
krav även på grundskolan. Eftersom det inte finns något krav på vilket programmeringsspråk 
som skall användas så kan det vara stor skillnad mellan vad som lärs ut på grundskolan och 
på gymnasiet. På ett par års sikt som kommer dock sannolikt eleverna som börjar gymnasiet 
att ha en bättre kunskap om programmering vilket medför en viss förbättring för 
gymnasielärarna. 
 
Undersökningen visar att en majoritet av lärarna, framförallt de som inte kan 
programmering, förlitar sig på att läroboksförfattarna löser problemet. Detta innebär att 
läroboksförfattarna kommer att spela en avgörande roll för hur detta nya krav kommer att 
implementeras i undervisningen. Utifrån det kan man anta att det kommer att ta tid både att 
få in programmering i läroböckerna och i undervisningen. Det kommer att finnas ett stort 
behov av att vara så konkret som möjligt vilket ökar sannolikheten att man fryser 
undervisningen till ett visst programmeringsspråk.  
 
Sammanfattar man resultatet av intervjuerna och tidigare forskning så är resultatet: 
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Fråga 1 
Sju lärare uttryckte uppfattningar om att det var bättre att använda Excel och Geogebra som 
en helhets lösning för detta problem. Två lärare var tydliga med att de kommer att använda 
Python som en helhetslösning, varav den ena läraren även skulle lägga in ren Python 
utbildning i schemat för matematik 1c. En lärare uttryckte en stark åsikt om att kombinera 
dessa verktyg genom att använda Excel och Geogebra i de enklare kurserna och Python i de 
avancerade kurserna. Eftersom majoriteten av lärarna även uttryckte en stark tro på att 
läroboksförfattarna löser problemet så kan man tolka helhetslösningen som en kombination 
av lärares val av verktyg och läroboksförlagens tolkning av dessa nya krav.  
 
Fråga 2 
Varken de intervjuade lärarna eller tidigare forskning ger något svar på om programmering 
som problemlösningsverktyg kan jämställas med andra digitala verktyg så som miniräknare. 
Intervjuerna pekar dock på att det kommer att bli en problematisk omställning eftersom 
majoriteten av lärarna har dålig kunskap om programmering samt att även lärare med viss 
programmeringserfarenhet är negativa till denna omställning. 
 
Under intervjuerna framkom det även att majoriteten litar på att läroboksförfattarna löser 
detta problem. Läroboksförfattarna kommer därmed att spela en mycket viktig och central 
roll i hur detta nya krav kommer att implementeras. De intervjuade lärarna påtalade även att 
de har en negativ erfarenhet av hur mycket tid de får ägna åt att hjälpa elever med att 
hantera miniräknare. Lärarna uttrycker farhågor om att samma problematik kommer att 
uppstå runt programmering.  
 
Intervjuerna ger svaret att endast några lärare hade en åsikt om utifall detta nya krav 
kommer att påverka matematikundervisningen. Det framkom inga klara uppfattningar om 
hur denna förändring kan komma att se ut.  
 
Det fanns dock flera lärare som trodde att läroboksförfattarna kommer att styra hur dessa 
nya krav kommer att förändra undervisningen på sikt. 

5.2 Diskussion om val av metod 
Studien är utförd med en kvalitativ ansats och är baserad på semi-strukturerade intervjuer 
med ett relativt få antal lärare. Ett alternativ hade varit en mer kvantitativ ansats där man 
via en enkätundersökning kunde ha fått in svar från en större mängd lärare. 
Forskningsfrågorna berör dock lärares uppfattningar, vilket är områden som innefattar 
känslor och är på gränsen till vad som kan uppfattas som integritetskränkande. Denscombe 
(2016) uttrycker det på följande sätt: ”Intervjuer är en bra metod för att producera data som 
baseras på informanternas prioriteringar, åsikter och idéer” (s. 288). Det är mycket svårt att 
använda skrift för den typen av kommunikation. Text som uttrycker annat än fakta kan 
mycket lätt missuppfattas. Personen som fyller i en enkät kan befinna sig i olika mentala 
situationer. Har personen haft en dålig dag på jobbet kan denna gå ut över enkäten i form av 
idel negativa svar. Har personen dåligt självförtroende kan de skriftliga svaren få en 
inställsam attityd där svaren är vinklade så att det skall vara så rätt som möjligt och så 
vidare. Hos många personer finns det ett visst mentalt motstånd att sätta på pränt saker 



35 
 

man tycker eftersom det kan uppfattas på ett felaktigt sätt. Denscombe (2016) uttrycker 
faran med frågeformulär på följande sätt: ” Frågeformulär kan till sin natur tvinga in svaren i 
en struktur och forma dem på ett sätt som snarare reflekterar forskarens än respondentens 
sätt att svara” (s. 260). 
 
En av de deltagande lärarna föredrog att svara skriftligt. Svaren från denna person visar 
exempel på vad för resultat en kvantitativ enkätundersökning hade givit. 
De skriftliga svar som denna lärare gav var mycket knapphändiga och kan tolkas som att 
läraren inte vågade eller ville skriva ner vad hen tyckte eller tänkte. Eftersom som det finns 
en kännedom om denna person och dess mycket fri-språkliga personlighet, som är något 
helt annat så bekräftar dessa svar mycket av vad som sagts ovan. Denscombe (2016) påtalar 
även problemet men sanningshalten i respondentens svar på följande sätt: ”Forskaren kan 
inte förlita sig på att de ledtrådar som en intervju eventuellt kan ge beträffande svarens 
autenticitet, eftersom forskningen inte sker ansikte mot ansikte och eftersom svaren ges ´på 
distans´.” (s. 260). 
 
När vi pratar med varandra så använder vi alla våra sinnen. Vi läser av varandras tonfall,  
ovilja att svara, öppenhet i tal, ansiktsuttryck, glädje, irritation etc. Om den som intervjuar 
har ett diplomatiskt och förstående sätt att agera så kan intervjuaren öppna upp en källa av 
information som finns hos den som intervjuas på ett helt annat sätt än en skriftlig enkät. En 
delmängd av ansträngningarna för att uppnå denna kompletta öppenhet hos den som 
intervjuades var hur valet av tid och plats gjordes. Med tanke på allt detta borde både 
tillförlitlighet och trovärdighet vara betydligt bättre i den kvalitativa metod som använts än 
motsvarande kvantitativ metod. 
 
Svagheten i undersökningen är det begränsade urvalet av lärare. Tillförlitlighet och värdet av 
undersökningens resultat hade blivit än bättre om lärarna hade haft en större 
åldersspridning samt en mer diversifierad erfarenhetsbakgrund. Den typ av utvidgning som 
skulle kunna förbättra undersökningsresultat och tillförlitlighet finns beskrivna i kapitel 5.5 
om möjlig vidare forskning. 
 
Forskningsfrågorna handlade om att undersöka lärarnas uppfattningar och därmed valdes 
semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Under intervjuerna så började lärarna att utveckla 
sina uppfattningar när de hörde sig själva prata. Det framkom även spontana uppfattningar 
om miniräknaren hos väldigt många. Detta bidrog med väsentlig information till att besvara 
forskningsfrågorna. De skulle ha varit mycket svårt att få fram dessa typer av spontana 
uppfattningar vid en kvantitativ ansats. Därmed anses att metodvalet sannolikt var det mest 
lämpade för dessa forskningsfrågor. 

 5.3 Forskningens trovärdighet och tillförlitlighet 
Samtliga lärare som intervjuades är anställda på skolor som är eftertraktaktade arbetsplatser 
vilket innebär att det är höga krav på lärarnas kompetens. Majoriteten av lärarna hade lite 
eller inga kunskaper om programmering. Man kan ändock anta att lärarkåren tänker 
någorlunda i samma banor eftersom alla följer samma läroplan. Lärarna fick dessutom prata 
helt fritt om sina uppfattningar så man kan anta att resultatet från denna forskning kan ge 
en förståelse för lärarnas uppfattningar. Resultatet från denna forskning har endast 
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granskats av den som genomförde intervjuerna. Intervjuerna finns transkriberade i sin 
helhet för att kunna granskas av andra. Forskningens trovärdighet och tillförlitlighet skulle 
kunna ökas om det funnits tid och möjlighet till sådan extern granskning.  

5.4 Säkerställning att syftet med studie har uppnåtts 
Syftet med studien var att utröna lärarnas uppfattningar om hur detta nya krav på att 
programmerings skall ingå som en metod för problemlösning i matematiken. Båda dessa 
frågor får anses ha besvarats i kapitel 4.2 där det gjordes en sammanfattning av 
intervjuerna. Därmed har syften med studiens uppnåtts. 

5.5 Vidare forskning 
Denna rapport baseras på intervjuer av 10 lärare som undervisar i matematik för elever som 
går natur- och teknikprogrammen på en skola i Stockholmstrakten. Vidare forskning skulle 
kunna göras både kvalitativt och kvantitativt. Nedan följer tre förslag på kompletterade 
kvalitativa forskningar baserade på samma metod som beskrivs i kapitel 3. 
 
Intervjuer av gymnasielärare från andra delar av landet 
Det skulle vara intressant att se om samma undersökning gjord på en skola i en svensk 
småstad långt ifrån Stockholm skulle ge samma resultat. En sådan undersökning skulle kunna 
bidra med information om det är skillnad i uppfattningar hos lärare som arbetar i en storstad 
respektive en småstad. 
 
Intervjuer av gymnasielärare med bakgrund från näringslivet 
Det skulle vara intressant att se om samma undersökning gjord på en skola där 
matematiklärarna i huvudsak har en lång erfarenhet från IT- branschen skulle ge samma 
resultat. En sådan undersökning skulle kunna bidra med information om näringslivet ser att 
det finns ett behov av bättre kunskap i programmering på ett generellt plan. En utbildning 
som alla behöver. Inte bara programmerare. 
 
Intervjuer av yngre matematiklärare som är uppväxta med datorer.  
Det skulle vara intressant att se resultatet om samma undersökning gjordes på en skola med 
matematiklärare som tillhör den yngre generationen. En sådan undersökning skulle kunna 
bidra med information om kunskap i programmering i matematikundervisningen har någon 
koppling till samhällets datormognad. 
 
Kvalitativ fenomenologisk forskning 
Ett annat bra komplement till denna forskningsrapport skulle även kunna vara en kvantitativ 
fenomenologisk undersökning utskickad till samtliga gymnasieskolor i Sverige. En 
enkätbaserad undersökning vars frågor baserats på tematiseringen i denna 
forskningsrapport. En dylik undersökning skulle kunna ge ett kompletterade kvantitativt 
mått på lärarnas uppfattningar. En sådan undersökning skulle även kunna ge svar på 
eventuellt geografiska skillnader i lärarnas uppfattningar. Det skulle även kunna vara av 
intresse att se om det finns skillnader mellan gymnasieskolor som finns i närheten av städer 
där det finns universitet och högskolor respektive städer där det är långt till universitet och 
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högskolor. Detta skulle kunna vara av intresse eftersom det kan finnas lärare som bor kvar 
på de orter där de själva genomgick en högre utbildning där programmering ingick i 
undervisningen och därmed har andra förutsättningar för att integrera programmering i 
undervisningen.  
 
Studera tidigare forskning ur ett historiskt perspektiv 
Denna undersökning gav inget tydligt svar på lärarnas uppfattning om programmeringens 
påverkan på matematikämnet på en längre sikt. Det skulle vara intressant att studera hur 
någon annan förändring som införts för 5–10 år sedan har påverkat 
matematikundervisningen. En sådan studie skulle kunna ge en vision om hur denna 
förändring kan komma att påverka undervisningen på sikt. 
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BILAGA 1 
 

Frågeformulär 

 
From HT 2018 har finns det krav på att programmering skall ingå för problemlösning i alla 
matematik c kurser samt matematik 3b. 
Svara gärna hur du tänker både på kort sikt och på lång sikt på samtliga frågor 
 

1. Vad är dina tankar om denna ändring som skolverket infört from i HT18? 
a. Hur kommer du att få in detta i planeringen av undervisningen ? 
b. Kommer detta att ställa krav på mer undervisningstid ? 

2. Hur kommer du att hantera detta nya krav? 
a. Vilka programmeringsverktyg kommer du att använda? 
b. Behöver du utbildning för att kunna hantera dessa verktyg?  

3. Tror du att detta nya krav kommer att påverka matematikämnet? 
a. Tror du att du kommer att behöva lära eleverna att programmera? 

4. I Skolverkets kommentarer om ämnet matematik så står det: 
 
”Problemlösning kan också ses som ett medel för att utveckla övriga matematiska 
Förmågor” 
 
”Det ställs inga krav på specifika programmeringsspråk eller -miljöer. Det är dock ett krav att 
programmeringen används som en strategi för problemlösning.  
I viss mån kan även kalkylblad användas för att utforska problem genom interaktiva eller 
villkorsstyrda beräkningar. Detta kan vara särskilt användbart i de fall elever saknar relevanta 
kunskaper i programmering. Samtidigt innehåller kalkylblad många begränsningar som 
programmering inte gör. I den mån elever behärskar programmering ska de därför få 
använda relevanta programmeringsmiljöer för att fördjupa sitt matematiska kunnande.” 

 
• Vad är dina tankar om detta? 
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