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______________________________________________________________________________ 

Programmering är ett relativt nytt inslag i skolan som lärare ska arbeta med, och min 

uppfattning har varit att det finns blandade känslor hos lärare angående programmering 

och dess innehåll. Därför genomfördes den här studien med syftet att skapa en förståelse 

om hur lärarkunskaper inom programmering i matematikundervisningen ser ut i årskurs 1-

3. Frågeställningar som varit relevanta för studien är vad matematiklärare har för 

kunskaper och kompetenser inom programmering, vilka kunskaper lärare har om 

matematikämnets innehåll i läroplanen i relation till programmering, samt hur lärare 

arbetar med innehållet programmering i matematikundervisningen.  

För att få fram lärares kunskaper inom programmering har intervjuer använts. Sammanlagt 

intervjuades fem lärare, varav fyra arbetade i årkurs 1-3 och en i årskurs 4. Datainsamling, 

intervjuer och analys baserades på det teoretiska ramverket MKT. Resultatet 

sammanställer lärarnas kunskaper angående programmering. Det framkommer att det är 

en fördel om lärarna kan ord och begrepp inom programmering och om de har kunskap om 

hur olika programmeringsverktyg fungerar. Det lyfts även fram i resultatet hur lärarna 

arbetade med programmering och hur det kan användas i matematikundervisningen. 
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ABSTRACT  

______________________________________________________________________________ 

Lovisa Lidberg  

Teachers’ knowledge of programming in mathematics education - a qualitative interview 

study to notice teachers’ knowledge of programming in grade 1-3.  

     Number of pages: 32 

______________________________________________________________________________ 

Programming is a relatively new element in the school, which teachers should work with. 

My perception is that teachers have mixed reactions about programming and its content. 

Therefore, this study was conducted with the aim of creating an understanding of teachers’ 

knowledge in programming in mathematics teaching in grade 1-3. Three questions were 

used to achieve the aim of this study, they are: what knowledge and competence do 

teachers in mathematics have in programming, what knowledge do teachers have of the 

subject matter in the curriculum in relation to programming, and how teachers work with 

the content programming in mathematics teaching.  

The study is an interview study that has been used to gather information about the teachers' 

knowledge in programming. In total, five teachers were interviewed, of whom 4 worked 

in grades 1-3 and one in grade 4. The theoretical framework MKT were used to collect the 

data, interview and for the analysis of the data. The result has shown that it is a benefit if 

the teachers know words and concepts that are used in programming and how different 

programming tools works. Furthermore, the results shows how the teachers' worked with 

programming and how it can be used in teaching mathematics.  

______________________________________________________________________________ 
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1. Inledning   

Programmering har under de senaste åren vuxit och tagit en större del av undervisningen i 

skolorna. Det är vanligt att verksamma lärare idag är osäkra på vad programmeringen 

innebär, hur man kan arbeta med den samt vilka verktyg som finns. I den här studien 

framförs lärares kunskaper och hur de undervisar inom programmering, för att kunna ge 

dig som lärare, student eller verksam inom skolan, en bild över hur det ser ut i 

verksamheten.  

År 2017 beslutade Regeringskansliet att det i styrdokumenten skulle förtydligas vad skolor 

i Sverige ska arbeta med för att stärka den digitala kompetensen hos elever 

(Regeringskansliet, 2017). Förändringarna ska leda till att elever utvecklar digital 

kompetens samt att de kan använda de tjänster som finns i den digitala världen och hur det 

kan påverka samhället. Införandet av digital kompetens ska även bidra till att 

programmeringens inslag i undervisningen förtydligas eftersom det är en del av den 

digitala kompetensen (Skolverket, 2016). Skolverket gjorde en bedömning att 

programmering inte ska finnas som ett enskilt ämne i skolan utan den ska tydliggöras och 

förstärkas genom inslag i undervisningen. Förändringarna innebär att skolverket beslutade 

att programmering ska behandlas i alla ämnen men i varierande utbud i kursplanerna. Det 

är framförallt i teknik och matematik som programmering har ett större inslag (ibid.).   

I en studie genomförd av Lidberg & Myrta (2018) framkom det att elever kan bli 

motiverade och engagerade om de får möjlighet att använda digitala verktyg och att de kan 

utveckla sin kunskap inom programmering med hjälp av digitala verktyg. Utifrån den 

studien ökade mitt intresse om att undersöka mer om programmering, bland annat ta reda 

på vad lärare har för lärarkunskaper inom området och hur undervisning inom området kan 

planeras. Genom det startade intresset för att påbörja den här studien med att skapa en 

förståelse för hur lärares kunskaper inom programmering ser ut.  

Studien ska bidra med en förståelse för hur lärarkunskaper inom programmering i 

matematikundervisningen i årskurs 1-3 ser ut och hur de arbetar med programmering. 

Studien kan ge en vidgad förståelse för vad som är viktigt att kunna för att undervisa inom 

området samt hur man kan arbeta med programmering i undervisningen.  
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2. Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att skapa förståelse om hur lärarkunskaper inom programmering i 

matematikundervisningen ser ut i årskurs 1-3. 

Det syftet vill jag uppnå genom att besvara följande frågeställningar:  

 Vad har matematiklärare för kunskaper och kompetenser om programmering?  

 Vilka kunskaper har lärare om matematikämnets innehåll i läroplanen i relation 

till programmering?  

 Hur arbetar lärare med innehållet programmering i matematikundervisningen?  
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3. Bakgrund  

I följande del ges en beskrivning av vad programmering kan innebära, hur den är förankrad 

i styrdokumenten, olika programmeringsverktyg, samt aktuell forskning om att undervisa 

i och med hjälp av programmering.  

3.1 Programmering  

Programmering kan definieras på olika sätt, dels som produkt, dels som process, och de 

kan ha olika betydelser.  Programmering kan beskrivas med att ge instruktioner och det är 

viktigt att instruktionerna kommer i rätt ordning (Nygårds, 2015). Instruktioner kan ges till 

en dator, och datorns uppgift är sedan att genomföra det som instruktionerna avser (ibid.). 

Instruktioner kan även beskrivas med vad en dator kan utföra för att lösa en specifik uppgift 

(Mannila, 2016). För att på ett strukturerat sätt förstå hur ett problem ska lösas ges 

beskrivningar i olika steg, vilket även kan benämnas som algoritmer. Algoritmerna i sin 

tur förklaras som en del av ett programspråk. Instruktionerna eller algoritmerna som 

används i programspråket kan benämnas som kod/programkod. Inom programmering kan 

begreppet kodning ofta förekomma, vilket associerar till själva programkoden (ibid.). 

Ibland kan programmering benämnas ”skrivande av kod” (Skolverket, 2016, s. 7), ibland 

förklaras det med olika steg. Stegen som beskriver programmering är formulering av 

problem, en lösning ska väljas, lösningen prövas och omprövas och att elever 

dokumenterar det som gjorts (ibid.). Mannila (2016) lyfter fram att det är viktigt att arbeta 

med att fundera, planera och bemöta olika strategier inom programmering.   

Programmering kan även definieras som en process, där en uppsättning av instruktioner 

ska utformas och skrivas (Olteanu & Olteanu, 2018). Det kan innebära att ett problem ska 

förstås och problematiseras, problemet ska delas upp i mindre delar och en instruktion/kod 

ska skrivas (ibid.). I programmeringen kommer elever behöva bekanta sig med några 

centrala begrepp för att kunna utveckla deras kunskap om programmering. De centrala 

begreppen som används i programmering är bland annat instruktioner och felsökning. 

Instruktioner berättar vad det är som ska utföras i en programmering och att de beskriver 

beräkningar (ibid.). Därför är instruktioner steg nummer ett i programmeringsprocessen 

och det är betydelsefullt att elever tränar förmågan att kunna följa, redogöra och utforma 

stegvisa instruktioner. Felsökning innebär att elever undersöker om indata lämnar den 



4 
 

utdata som var inmatad, alltså om problemet är löst eller om det finns ett fel som behöver 

åtgärdas (Olteanu & Olteanu, 2018).  

När elever arbetar med instruktioner och felsökning får de även möjlighet att arbeta med 

sitt datalogiska tänkande, eftersom elevers abstrakta tänkande kan användas (Wing, 2006). 

I undervisningen innebär datalogiskt tänkande att elever behöver kunna förutse och planera 

var det programmerade föremålet ska stanna när instruktionerna är slut (Geist, 2016).   

 

3.2 Programmering i matematikundervisningen   

År 2017 beslutades det att ändringar i styrdokumenten skulle genomföras för att skapa 

förstärkningar och förtydliganden om bland annat programmering och digital teknik 

(Regeringskansliet, 2017). Förändringar har främst gjorts i det centrala innehållet samt i 

syftestexten. Ändringarna innebär att det nu upplyses i läroplanen att elever ska få utveckla 

kunskaper om digital kompetens och programmering genom undervisning (ibid.).   

Därför står det I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 att 

elever ska få möjlighet att öka sina kunskaper i användandet av programmering 

(Skolverket, 2018). Elever ska få göra olika beräkningar, tolka och presentera data samt 

undersöka matematiska begrepp och problemställningar (ibid.). I undervisningen om 

programmering är det även viktigt att elever skapar sig kunskap och förståelse för att 

programmering kan användas i flera områden, samt att de utvecklar ett ansvarsfullt och 

kritiskt förhållningssätt till den digitala tekniken (Skolverket, 2017).  

Vidare ska eleverna i undervisningen även erbjudas att experimentera med 

programmeringen samt tillämpa matematiken på ett sätt så att de utvecklar en förståelse 

för matematiken (Skolverket, 2017). I det centrala innehållet för årskurs 1-3 står det att 

eleverna ska få arbeta med ”hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas 

och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa 

instruktioner” (Skolverket, 2018, s. 55). 

Det första steget som elever behöver arbeta med i programmering är de stegvisa 

instruktionerna, hur de kan konstrueras, beskrivas och följas (Skolverket, 2017). Det kan 

innebära att en elev bestämmer hur en annan elev ska gå eller röra sig, alltså att de ger 

instruktioner till varandra (ibid.), detta kallar Kotsopoulos et al. (2017) för unplugged. Att 
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man arbetar med programmering fast utan digitala verktyg (ibid.). Det är även viktigt att 

tillsammans diskutera symbolernas användning i programmeringen (Skolverket, 2017). 

Här kan lärare börja med att elever får bestämma vilka symboler de ska använda samt hur 

de ska skrivas, eftersom symbolerna utgör en grund för framtida programmering och 

programmeringsspråk (ibid.). Även hantering av symboler är en viktig del för att kunna 

förstå och skapa kunskaper inom programmeringsspråk och programmering (ibid.). 

Datalogiskt tänkande är som tidigare nämnt en del som elever behöver få möjlighet till att 

träna på i undervisningen (Geist, 2016). Att utveckla förmågan datalogiskt tänkande är 

även viktigt för att människor ska kunna engagera sig i den digitala världen (Kotsopoulos 

et al., 2017). Vidare beskrivs att datalogiskt tänkande innebär att kunskap om begrepp som 

exempelvis loop ska förstås (ibid.). Loop beskrivs som att det är en del av ett program som 

upprepas ett visst antal gånger eller tills föremålet nått fram till målet (Olteanu & Olteanu, 

2018). Elever i årskurs 4-6 ska i programmering få utveckla och lära sig ”hur algoritmer 

kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella 

programmeringsmiljöer” (Skolverket, 2018, s. 57). Det kan kopplas till det som 

Kotsopoulos et al. (2017) nämner med att elever skapar sig kunskaper om begrepp som 

exempelvis loop. Även att elever får träna på delar som har med abstraktion eller 

felsökning att göra, är viktigt för det datalogiska tänkandet (Kotsopoulos et al. 2017). Idag 

finns det blockbaserad programmering, där instruktioner ges i form av block, som gör att 

kodning är mer tillgänglig idag än vad det var förr. Eftersom programmering blivit mer 

tillgänglig genom exempelvis blockbaserad programmering har kodning idag en helt annan 

betydelse. Det finns nu en vilja att programmering ska skrivas med i läroplanerna (ibid.).  

Kostopoulos et al. (2017) beskriver även att programmering kan innebära att man plockar 

isär ett objekt och att man sedan ändrar om i det redan befintliga objektet. Objekten som 

förändras kan vara olika byggstenar, programmeringskoder och så vidare. Ett relativt känt 

program som brukar användas i början av kodning är Scratch (ibid.). Programmet anses 

bland annat vara intressant och tillgängligt. Personen som använder Scratch får tillfälle att 

kombinera olika block som till exempel springa, stopp och repetera för att skapa en kod. 

Genom att det redan finns färdiga koder att sätta ihop, utforskas och används det 

datalogiska tänkandet för att kunna se framåt (ibid.). Det kan dels kopplas samman med 

att elever får möjlighet att öka sina kunskaper inom programmering och hur det kan 

användas, dels hur algoritmer kan skapas och användas i visuella programmeringsmiljöer 

(Skolverket, 2018).  
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3.3 Programmeringsverktyg  

I skolans värld finns det olika programmeringsverktyg som kan användas för att utveckla 

elevers kunskaper inom programmering. Giest (2016) beskriver att det numera finns ett 

antal system och programmeringsspråk tillgängliga som är anpassade för barns tidiga 

inlärning. Vidare beskrivs Scratch med att det mer liknar vanliga spel och det bjuder in till 

att träna programmering hos yngre barn samt att de får möjlighet att utveckla sin kreativitet 

(ibid.). Ytterligare ett programmeringsverktyg som används i skolan är fysiska 

programmeringsbara objekt, där bee-bot är ett exempel. En bee-bot är en 

programmeringsbar leksak (Highfield, Mulligan & Hedberg, 2008). 

En bee-bot har fem instruktionsknappar, framåt, bakåt, paus, sväng 90° höger och sväng 

90° vänster (Mannila, 2016). Bee-boten har ytterligare en knapp som verkställer de 

programmerade instruktionerna och en som raderar instruktionerna. Den kan spara upp till 

40 stycken instruktioner i en och samma kod (Highfield et al., 2008). En blue-bot är en 

efterföljare till bee-boten och har nästintill samma funktioner (Mannila, 2016). De har 

samma fysiska knappar på ovansidan, skillnaden är dock att en blue-bot kan programmeras 

med hjälp av en pekplatta genom blåtandskoppling (ibid.).  

                    

Figur 1. Till vänster: Bee-bot. Till höger: Blue-bot. Bild publiceras med tillåtelse av Hands-

on Science. https://hos.se/bee--och-blue-bot 

En studie om bee-bot genomfördes av Highfield et al. (2008) för att ta reda på hur barn 

arbetar med programmering med hjälp av en bee-bot. I undersökningen fick barnen 

uppgiften att de skulle använda bee-boten för att programmera hur den skulle gå. Ett 

uppdrag var att den skulle gå i en fyrkant (golvplatta) och det andra var att den skulle gå 

en bana mellan kuddar (ibid.). Barnen arbetade med programmeringsuppgiften och 

resultatet blev att barnen testade sig fram på olika sätt. Ett sätt som de använde sig av var 

att mäta vägen bee-boten skulle gå innan de programmerade den (ibid.). Genom 
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programmering av bee-boten tränar eleverna problemlösning, därför att eleverna först 

mätte hur roboten skulle gå innan de programmerade den (ibid.). De olika 

problemlösningsstrategier eleverna fick träna på var att genomföra olika försök, reflektera 

samt att hitta fel i koden och tänka om.  Barnen visade även att de använde sin kunskap 

om geometriska egenskaper eftersom de använde sig av rotation och linjära rörelser. 

Barnen tränade även på visualiseringsförmågan och funktionerna hos en bee-bot eftersom 

de delvis var tvungna att visualisera hur bee-boten skulle färdas (Highfield et al., 2008).  

Nuförtiden finns det flera programmeringssystem som liknar vanliga spel, så kallade 

visuella programmeringsmiljöer, vilket öppnar upp en ny värld för programmering och 

bidrar till kreativitet (Geist, 2016). Scratch/ScratchJr är en programmeringsmiljö som 

används för barn och det kan öppna upp en ny värld inom kodning (Mannila, 2016). 

Scratch är ett blockbaserat programspråk, vilket innebär att de instruktioner som finns 

tillgängliga är i olika block och liknar pusselbitar (ibid.). För att enkelt kunna se vilka block 

som passar ihop är de olika instruktionerna färgkodade. Olika block eller pusselbitar 

pusslas ihop för att ett program ska kunna skapas (ibid.). Scratch har syftet att på ett kreativt 

och utforskande sätt introducera barn i digitalt skapande och programmering med hjälp av 

koder (Kodboken, u.å.).  

Ett spännande och utforskade arbetssätt i programmeringen kan innebära att barnen 

uppmuntras till att vara kreativa och skapa kedjor så att en karaktär förflyttar sig eller 

agerar med andra (Geist, 2016). I Scratch har de valt att karaktären är en katt. Spelet 

innehåller även en verktygslåda med olika funktioner som används för att katten ska kunna 

förflytta sig. Barnen kan välja att koda ganska enkelt genom att katten bara ska gå framåt, 

eller så kan de välja att programmera så att katten gör andra saker, då krävs dock kreativitet 

från spelaren (ibid.).  

 

3.4 Teoretiskt ramverk – Mathematical knowledge for teaching 

Mathematical knowledge for teaching [MKT] är ett teoretiskt ramverk som kategoriserar 

kunskaper inom olika områden som visats vara viktiga för undervisning i matematik (Hill 

et al., 2008). MKT innebär att människor har den kunskap som krävs för det specifika 

arbetet, samt att de har kunskaperna som behövs för att undervisa inom ämnet (ibid.), i det 

här fallet matematikkunskaper hos lärare. I en artikel av Ball, Thames och Phelps (2008) 
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beskrivs ett projekt där fokus har varit att undersöka och utveckla hur innehållskunskap i 

matematikundervisningen kan se ut. I artikeln lyfter de fram vilka matematiska kunskaper 

och färdigheter som en lärare behöver för att undervisa om den pedagogiska 

innehållskunskapen inom matematik (Ball et al., 2008). De olika områdena har delats in i 

två stycken huvudkategorier (se figur 2).  

 

 Figur 2. Illustration som sammanfattar hur de olika kategorierna i MKT-

ramverket hänger ihop. Bild publicerad med tillåtelse av Ball, Thames & Phelps 

(2008). 

De olika kategorierna som Ball et al. (2008) har delat in det i är subject matter knowledge 

och pedagogical content knowledge. Subject matter knowledge innebär att kunskap om 

ämnets innehåll är betydelsefullt och berörs, exempelvis att en lärare har kunskaper som 

är allmänna inom området eller specifika för just lärare inom matematikämnet. Medan 

pedagogical content knowledge innebär att lärare ska ha kunskap om matematikens 

innehåll och hur det kan användas pedagogiskt i undervisningen (Ball et al., 2008).  

Området Common content knowledge [CCK] innebär att ha kunskaper och färdigheter 

inom matematiken som även kan användas vid andra tillfällen än vid undervisningen (Ball 

et al., 2008). Kunskapen kan användas i flera områden och behöver inte vara specifik för 

just matematikundervisningen. Horizon content knowledge innebär att lärare har 

medvetenhet om hur progressionen för matematiken i läroplanen ser ut, till exempel en 

undervisande lärare i årkurs 1 behöver ha kunskap om vad som ska undervisas om i årskurs 

3 för att progressionen ska bli rätt (ibid.). Knowledge of content and curriculum [KCC] 

(Ball et al., 2008), vilket Hill et al. (2008) benämner som curriculum innebär att lärare 
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använder sig av läroplanen i undervisningen. Men även att lärare noga följer läroplanen i 

sin planering för att vara säker på att rätt saker undervisas om (ibid.). Specialized content 

knowledge [SCK] betyder att specifika matematikkunskaper och färdigheter såsom hur 

lärare hittar mönster i studenters fel, är en specifik kunskap som används inom 

undervisning i matematik (Ball et al., 2008).  Knowledge of content and students [KCS] 

innebär kunskap om både matematik och elever, såsom hur elever uppfattar och kan 

missförstå innehåll i matematiken som ska undervisas (ibid.). Knowledge of content and 

teaching [KCT] kombinerar att ha kunskap om matematiken och undervisningen (Ball et 

al., 2008). Exempelvis många av de matematiska uppgifterna som används i 

undervisningen kräver kunskaper om hur man lägger upp ett arbete, exempelvis vad ska 

lyftas först och vad ska användas senare för att ge dem en djupare förståelse om innehållet. 

Inom det här området krävs det att lärare har en specifik förståelse för matematik och 

pedagogik och hur det påverkar elevernas inlärning (ibid.). Områdena CCK, KCC och 

KCT kommer att fokuseras på i det här arbetet då deras innehåll kopplas samman med 

forskningsfrågorna.    
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4. Metod och material  

Arbetet är en kvalitativ intervjustudie och det används för att på djupet kunna få fram 

lärarkunskaper om programmering i matematiken. I det här avsnittet presenteras dels 

tillvägagångssättet av materialinsamlingen till studien, dels hur analysen av materialet har 

genomförts.   

4.1 Framtagning av syfte och frågeställningar 

Syfte och frågeställningar för studien har bearbetats och formats utifrån det teoretiska 

ramverket MKT. MKT förklaras med att det är en matematisk kunskap som krävs för alla 

personer inom ett specifikt yrke (Ball et al., 2008). Lärares specifika kunskaper inom 

matematikundervisningen är i den här studien av betydelse att få fram. Genom inläsning 

om ramverket MKT och vidgade kunskaper inom området ökade intresset att ta reda på 

lärarkunskaper om undervisning i programmering. Syftet med studien blev: ”att skapa 

förståelse om hur lärarkunskaper inom programmering i matematikundervisningen ser ut i 

årskurs 1-3”.  

När syftet för studien var framarbetat påbörjades framtagning av frågeställningar. 

Frågeställningarna är också kopplade till några områden inom MKT. Områdena som 

använts och är sammankopplade med MKT är CCK, KCC och KCT. Nedan finns 

frågeställningarna punktade tillsammans med vilket område inom MKT som de är 

kopplade till:  

 Vad har matematiklärare för kunskaper och kompetenser om programmering? 

(CCK) 

 Vilka kunskaper har lärare om matematikämnets innehåll i läroplanen i relation 

till programmering? (KCC) 

  Hur arbetar lärare med innehållet programmering i matematikundervisningen? 

(KCT) 

För att kunna få fram relevanta svar utifrån de frågeställningarna är studien inspirerad av 

fenomenografin. Fenomenografin syftar till att undersöka hur människor uppfattar något 

inom ett visst område (Alexandersson, 1994). I den här studien handlade det om att få fram 

lärares uppfattningar inom programmering. Vidare bygger fenomenografin även på att 

områden som är relevanta för förståelse och lärande i en pedagogisk miljö undersöks 

(Marton & Booth, 1997). Inom en fenomenografisk studie vill forskaren ta reda på och 
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studera hur människor erfar ett område/fenomen och få fram variation mellan människors 

erfarande. Målet är sedan att beskriva den variation som har framkommit i det specifika 

fenomenet (ibid.). Området/ fenomenet som undersöks i den här studien är programmering.  

4.2 Urval 

Inledningsvis startade insamlandet av deltagare genom att hitta lärare som var lämpliga för 

studien. Val av personer gjordes genom att först dels kontakta lärare på 

verksamhetsförlagda utbildningsplatser, dels kontakta rektorer på närliggande skolor för 

att få möjlighet till fler deltagande. Valet av lärare som skulle delta i studien gjordes genom 

ett målinriktat urval. Ett målinriktat urval innebär att deltagarna i studien väljs på ett 

välplanerat sätt för att de ska vara relevanta för studien och forskningsfrågorna som ska 

besvaras (Bryman, 2011). För att kunna få fram relevanta deltagare för studien är det 

viktigt att forskaren är medveten om vilken typ av personer som ska vara med och i 

exempelvis vilken miljö intervjun ska göras för att få ett bra utfall (ibid.). För att veta om 

personerna var lämpliga för studiens syfte användes urvalskriterier för att få fram relevanta 

personer.  

Följande urvalskriterier för lärare användes:  

a) Legitimerad för sitt yrke. 

b) Undervisar i matematik.  

c) Någon kännedom om programmering.  

Legitimerad lärare efterfrågades dels för att det är av betydelse att få kvalificerade personer 

för yrket, dels för att de ska kunna bidra med trovärdiga svar till studien. Att lärarna 

undervisar i matematik och att de har någon kännedom om programmering är av stor 

betydelse för att kunna få relevanta svar till studiens syfte och forskningsfrågor.  

I studien deltog sammanlagt fem lärare från två olika kommuner. Fyra av de deltagande 

lärarna arbetade i lågstadiet och den femte arbetade i mellanstadiet. I tabellen nedan 

sammanställs det vilken årskurs och kommun som lärarna arbetar i.  
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Tabell 1: Tabell över deltagande lärare och vilken årskurs de jobbar i. Namnen är fiktiva.  

Lärare Årskurs 

Josefin 2 

Ida 3 

Agnes 1 

Håkan 4 

Klara 1 

 

Håkan som arbetar i mellanstadiet valdes eftersom han dels har kunskaper om 

programmering, dels undervisat i programmering på lågstadiet. Därför fanns det en hög 

relevans att inkludera personen.   

 

4.3 Materialinsamling  

För datainsamling användes kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Intervjuer valdes till 

den här studien för att få fram lärares kunskaper på ett konkret sätt och för att lärarna skulle 

kunna förklara och förtydliga hur de menar. Det valdes även för att lärarna tydligt skulle 

kunna förklara deras förståelse av relationen mellan kursplanen med programmering och 

undervisningen. En kvalitativ intervju fokuserar på hur den intervjuade personen tolkar 

och uppfattar de frågor som ställs (Bryman, 2011). Det är därför viktigt att intervjuaren 

förstår vad det är personen exempelvis försöker förklara eller berätta (ibid.). 

Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuaren har förberett frågor knutna till ett 

specifikt tema, ofta utgår intervjuaren från en intervjuguide. Dock har intervjupersonen en 

stor frihet i semistrukturerade intervjuer, för att de får utforma sina svar på sitt eget sätt 

(ibid.).  

När en kvalitativ intervju genomförs sägs det att kunskap produceras genom ett socialt 

samspel mellan intervjuperson och intervjuare (Kvale & Brinkmann, 2009). Hur 

data/material kommer fram i en intervju bygger dels på omdöme och färdigheter i att ställa 

frågor, dels kunskap om ämnet för att bland annat kunna ställa andra frågor. Kvalitén på 

data och intervju beror till stor del på intervjuarens ämneskunskaper och färdigheter inom 

ämnet (ibid.). För att skapa frågor som är relevanta för forskningsområdet används en 
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intervjuguide. En intervjuguide innebär att frågor som ska ställas under intervjun är 

samlade i en lista (Bryman, 2011). Frågorna ska även vara utformade så att information 

framkommer om hur den intervjuade upplever sin värld samt att det ryms flexibilitet i 

intervjun (ibid.).   

När en intervjuguide skapas är det viktigt att det finns en blandning av olika frågor, till 

exempel inledande frågor, uppföljningsfrågor, preciserande frågor och så vidare. En viktig 

del i intervjun är att intervjuaren lyssnar och är uppmärksam, att uppmärksamheten 

fokuserar på både vad intervjupersonen säger och inte säger så intervjuaren vet vad nästa 

fråga ska handla om (Bryman, 2011). När intervjufrågorna utformades var 

forskningsfrågorna och det teoretiska ramverket MKT en grund. Eftersom 

forskningsfrågorna och MKT är sammankopplade var det relevant att utgå från dem för att 

skapa frågor som skulle kunna besvara forskningsfrågorna för studien. Till en början 

skrevs olika frågor ner som kunde användas, för att sedan välja ut de som var av relevans 

till studiens syfte. Frågorna som var av relevans för studien samlandes i en intervjuguide 

(se bilaga 1). Intervjuerna gjordes i en enskild och ostörd miljö, där lärarna inte påverkades 

av föremål i omgivningen (Bryman, 2011). Intervjuerna varade mellan 11-17 minuter och 

valdes att spelas in för att kunna gå tillbaka och lyssna på vad intervjupersonen berättade 

samt kunna kolla upp intressanta infallsvinklar. Intervjuerna transkriberades även, för att 

få fram viktiga detaljer som är betydelsefulla för undersökningen (ibid.). Efter att 

intervjuerna var transkriberade, undersöktes materialet för att hitta relevanta citat som kan 

användas i studiens resultat. När citaten skrivs med i en studie kan de behöva redigeras 

eftersom människor idag använder verbala tics som till exempel ”eh” (ibid.). Dock är det 

viktigt att citaten är fonetiskt lika. En viss redigering kan behövas för att citaten ska bli 

tydliga samt att personen inte ska verka korkad. Ifall citaten redigeras får inte innehållet 

ändras (ibid.).  

 

4.4 Analys 

Analysen av materialet har genomförts i olika steg för att få fram information som är 

användbart för arbetet. Intervjuerna transkriberades för att få fram information som är 

betydelsefullt för studien (Bryman, 2011). Efter transkriberingen övergick arbetet i att 

analysera det material som hade samlats in. Först gjordes det översiktligt av materialet för 

att skapa en övergripande bild, sedan mer detaljerat (Marton & Booth, 1997).  
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Därefter analyserades och granskades det insamlade materialet och då användes olika 

bearbetningsmetoder, dels en med diverse faser från Alexandersson (1994), dels en med 

olika bearbetningssteg från Lindgren (2015). Bearbetningsmetoderna användes för att på 

ett strukturerat tillvägagångssätt bearbeta materialet och skapa kategoriseringar, som i sin 

tur ska analyseras. En blandning av Alexanderssons (1994) och Lindgrens (2015) metoder 

användes för att skapa en tydlig analyseringsmetod. I början användes metoden av 

Alexandersson (1994) där han beskriver fyra olika faser som kan vara till hjälp i starten av 

ett analys- och kategoriseringsarbete. Fas ett innebär att få en överblick av insamlad data 

för att skapa ett helhetsintryck, fas två är att observera de skillnader och likheter som 

framkommer. Nummer tre går ut på att kategorisera de intervjuades uppfattningar och 

sammanfatta dem i beskrivningskategorier. Den fjärde och sista fasen innebär att man 

studerar de olika kategorierna (Alexandersson, 1994). Metoden nyttjades till en början för 

att skapa struktur av det insamlade materialet och för att få fram kategorier att börja arbeta 

med. 

Efter att kategorier var framtagna användes tre steg som Lindgren (2015) lyfter fram som 

kodning, tematisering och summering. Kodning innebär att olika mönster 

uppmärksammades i arbetet för att kunna bilda kategorier, vilket sedan användes i 

tematiseringsdelen, de olika koderna/kategoriseringarna skulle samlas i olika teman. Till 

sist arbetades det med summering, vilket innebar att en slutgiltig beskrivning av insamlad 

data görs för att kunna förklara det studieobjekt som var relevant för arbetet (Lindgren, 

2015). När kategorierna var framtagna med hjälp av Alexanderssons (1994) metod, 

användes de i kodningen som sedan mynnade ut i tematisering. Tematiseringarna som 

följer i resultatdelen är lärares kunskaper och kompetensutveckling inom programmering, 

programmering i läroplanen och dess betydelse samt lärares kunskaper om arbetssätt inom 

programmering. Efter att tematiseringarna var genomförd och insamlad data var 

kategoriserad, påbörjades summering för att kunna ge relevanta svar på studiens 

forskningsfrågor.   

 

4.5 Validitet/Reliabilitet  

I en studie är det viktigt att tänka på olika kvalitetskriterier för att den ska få en hög 

trovärdighet och tillförlitlighet. Kvalitetskriterier som användes i den här studien är 
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reliabilitet och validitet. Det är viktigt att den genomförda undersökningen är tillförlitlig 

och att det som är mätt är pålitligt, då handlar det om reliabilitet för undersökningen 

(Bryman, 2011). I den här undersökningen var det lärare som deltog och intervjuades och 

under de olika intervjuerna användes samma frågor för att få ut ett tillförlitligt resultat. 

Intervjuerna spelades även in och transkriberades för att resultatet ska var pålitligt och 

bidra till ett tillförlitligt resultat, vilket gör att reliabiliteten för arbetet är högt. 

Ett annat kvalitetskriterium är validitet som också har använts för den här studien. För att 

undersökningen ska vara trovärdig är det viktigt att det som var avsikten att undersöka 

verkligen är det som har undersökts (Bryman, 2011). I studien var avsikten att undersöka 

lärares lärarkunskaper och uppfattningar när det handlar om programmering, därför 

undersöktes endast lärare med kännedom om programmering, vilket bidrar till en hög 

validitet på studien. Validitet innebär även att veta ifall de utvecklade slutsatserna 

verkligen hänger ihop med undersökningen eller inte (ibid.). För att skapa en god validitet 

har studiens syfte och frågeställningar varit i fokus under hela arbetets gång. Det har varit 

i fokus genom bland annat informationssökning inom MKT, förberedelser av intervjuer 

och i skrivning av studiens olika delar. Att hela tiden ha med studiens syfte och 

frågeställningar i arbetet leder till en hög validitet av arbetet.  

 

4.6 Forskningsetiska aspekter 

I utformandet av undersökningen och i framtagning av deltagande personer har hänsyn 

tagits till etiska aspekter. Vetenskapsrådet (2002) lyfter fram fyra huvudkrav att tänka på 

när forskning ska genomföras. De fyra huvudkraven är informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (ibid.).  

Informationskravet innebär att forskaren lämnar ut information till de deltagande om vad 

syftet för forskningen är och varför den ska göras (Vetenskapsrådet, 2002). Det ska även 

tydliggöras vem det är som leder forskningen och att den deltagande personen har rätt att 

avbryta sin medverkan närsomhelst. Informationskravet betyder att information ska ges ut 

till deltagaren ifall den blir studerad utifrån ett visst perspektiv, exempelvis vid intervjuer 

(ibid.). Ett informationsbrev lämnades ut skriftligt i form av mejl, där det förklarades vad 

forskningen har för syfte, deras rättigheter att avbryta deltagandet samt kontaktuppgifter 

till ansvarig person för studien. Sedan fick deltagarna fylla i en samtyckesblankett (se 
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bilaga 2), där de fick fylla i om de ville medverka eller inte. Det kopplas till 

samtyckeskravet och att deltagarna själva har rätt att bestämma över om de vill medverka 

eller inte (ibid.). Ett samtycke ska ges från deltagaren om de på något sätt är aktiv i en 

undersökning. I en samtyckesblankett skrivs det fram vilka överenskommelser som finns 

och det görs för att skydda båda partnerna (Vetenskapsrådet, 2002; Kvale & Brinkmann, 

2009). Deltagarna har även närsomhelst rätt att avbryta deltagandet, även under en 

pågående intervju (Vetenskapsrådet, 2002).  

När deltagaren har gett sitt samtycke för undersökningen är det viktigt att forskaren tänker 

på konfidentialitetskravet, vilket dels innebär hantering av material, dels sekretess 

(Vetenskapsrådet, 2002).  Personers uppgifter ska avidentifieras och sparas på ett ställe där 

ingen utomstående kommer åt uppgifterna. Anonymiteten är viktig i en studie, därför är 

namnen som använts i resultatet fiktiva. Nyttjandekravet innebär att det material som är 

insamlat endast får användas i forskningssyfte, det får inte användas eller ges ut till någon 

utomstående (ibid.). I samtyckesblanketten skrevs det även att materialet i studien, i det 

här fallet interjuver och dess inspelningar kommer att avidentifieras och sparas fram tills 

arbetet är godkänt. Att inspelningarna kommer avidentifieras är viktigt att framföra för att 

förtydliga att forskaren tänker på deltagarens anonymitet. Det framgick även att materialet 

endast kommer användas i forskningssyfte. 
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5. Resultat   

Studien visar att det finns blandande kunskaper när det kommer till lärarnas egna 

kunskaper inom programmering och vad styrdokumenten lyfter angående området. I 

följande del presenteras resultatet i tre huvudkategorier som behandlar lärares kunskap och 

kompetens, deras förståelse och kunskap för kursplanen samt hur de använder 

programmering i sin undervisning.  

5.1 Kunskaper och kompetensutveckling inom programmering  

I undervisning om programmering finns det olika kunskaper som en lärare kan ha nytta av 

och få kunskap om. Nedan presenteras vilka kunskaper lärarna anser att de behöver för att 

undervisa i programmering samt om de fått tillgång till någon kompetensutveckling inom 

området.  

5.1.1 Ämneskunskaper som behövs för att undervisa i programmering.  

Lärarna som deltog i studien hade ganska lika uppfattningar om vad de anser att en lärare 

behöver kunna för att undervisa i programmering. Håkans uppfattning var så här:  

Håkan: någon form av baskunskap, (…) att man känner till vad programmering är för 

någonting.  

Utöver att ha en baskunskap berättade han att en allmän kunskap om programmering även 

är relevant. Agnes och Idas uppfattning var att det är bra att ha kunskap om olika begrepp 

som är relevanta för området. Josefins uppfattning om vilken ämneskunskap som behövs i 

programmering är instruktioner, att man har kunskap om vad det är och vet hur det ska 

undervisas om det. Josefin, Agnes och Ida lyfter att begrepp inom området programmering 

är av betydelse att kunna när man undervisar inom programmering. Vidare berättade 

Josefin vad instruktioner är för henne:   

Josefin: hur man ska… öva barnen i att både ta instruktioner och ge instruktioner… och följa 

instruktioner. Både skriftligt och muntligt.  

Hon uttryckte det som en betydelsefull ämneskunskap inom programmeringen, att man 

kan undervisa eleverna om instruktioner. Medan Klara uppfattade programmering med att 

det är bra att ha en grund inom området och förstå varför vi har programmering i skolan 

samt att lärare har kunskaper om olika programmeringskoder.  
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Håkan berättade att det är betydelsefullt att ha baskunskaper och allmänt veta vad 

programmering är, medan Agnes framförde att det är viktigt att ha kunskap om hur 

verktygen används.  

Agnes: man behöver ju ha kunskap om det, så att man behöver ju som lärare… liksom prova 

eller läsa in sig på dom här verktygen.  

Vidare berättade Agnes att ämneskunskaper som att veta hur en bee-bot/blue-bot eller 

Scratch fungerar, behövs för att man ska kunna undervisa om det. Idas uppfattning om 

verktygen är att om man testat dem och vet hur de programmeras, så kan det vara en fördel 

när det sedan ska undervisas om det.  

 

5.1.2 Kompetensutveckling lärarna fått inom programmering.   

Att få kompetensutveckling och vidga sina ämneskunskaper inom programmering kan för 

lärare kännas väldigt relevant eftersom det är ett nytt område, och det framkommer genom 

intervjuerna att det finns en viss osäkerhet bland undervisande lärare i området. I studien 

framkom det att Agnes, Ida, Josefin och Håkan inte hade fått tillgång till någon form av 

kompetensutveckling. Utan de har själva fått ta reda på den ämneskunskap som de behöver 

inom programmering och hur de kan undervisa om det. Så här beskrev Ida det angående 

kompetensutveckling om ämneskunskaper inom programmering:   

Ida: inte jag. (---), då va jag ju tvungen själv att sätta mig in i det för då hade jag ju inte jobbat 

så mycket med det. (---) var ute på nätet och läste.  

Här beskrivs ett tydligt exempel på hur lärare kan skaffa kunskaper inom området 

programmering för att kunna undervisa om det. Ida beskriver att hon själv var tvungen att 

ta reda på ämneskunskaper om verktygen, hur de ska programmeras och hur man kan 

undervisa om det. Klara lyfter däremot fram att hon hade fått tillgång och möjlighet till 

kompetensutveckling inom programmering för att få ökade ämneskunskaper och hur man 

kan arbeta med det. Kompetensutvecklingen Klara och hennes kollegor fick var ifrån 

förstelärarna på skolan där de gick igenom grundläggande om vad programmering är och 

hur man kan arbeta med att programmera och ge kommandon. Det beskrivs såhär:  
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Klara: att ge kommandon, och då har vi fått programmera en arm för att förflytta sig liksom. 

Hur många steg behöver man för att förflytta ett plastglas (…), man ska följa en 

programmeringskod.  

De fick med sig kunskaper om hur man enkelt kan programmera varandra och vad det 

innebär att berätta och ge instruktioner till andra om hur man exempelvis förflyttar ett 

plastglas. Genom sin kompetensutveckling fick Klara och hennes kollegor kunskaper om 

hur man kan ge instruktioner. Ämneskunskaperna som de fick med sig från 

kompetensutvecklingen var vilken kunskap som kan behövas för att undervisa elever i 

programmering och hur man kan ge dem tillfälle att träna på grunderna i programmering 

utan digitala verktyg.  

Att få ämneskunskaper via kompetensutveckling som Klara fick är ett sätt att samla på sig 

nya kunskaper. Ida, Agnes, Håkan och Josefin som inte fick tillgång till någon 

kompetensutveckling har istället själva fått ta reda på den ämneskunskap som de idag har. 

Ida och Josefin berättade att de har läst om programmering på nätet för att få 

ämneskunskaper som de behöver för att kunna undervisa om programmering, med till 

exempel en blue-bot. Håkan berättade att han fått möjlighet att besöka mässor med 

programmering och har på det viset kunnat samla på sig information inom området. Det 

finns olika sätt att skaffa sig ämneskunskaper inom området programmering, och Agnes 

lyfte fram att hon själv bestämde sig för att gå en kurs.  

Agnes: Jag har ju själv sökt kunskap genom skolverkets (…) programmeringsmodul.  

Agnes förklarade att genom skolverkets programmeringsmodul vidgades hennes 

kunskaper om vad programmering är, dess betydelse och hur man kan arbeta med det i 

skolan. Hon fick även prova att programmera på olika sätt och fick kunskap om vad det är 

för skillnad mellan olika programmeringstyper. Specifika ämneskunskaper som Agnes fick 

med sig från skolverkets programmeringsmodul var att de fick möjlighet att lära sig 

begrepp som loop och blockprogrammering samt skillnader mellan olika 

programmeringstyper. I programmeringsmodulen fick de även ämneskunskaper om hur de 

kan arbeta med programmeringen i grundskolans olika årskurser och hur programmeringen 

är kopplad till styrdokumenten.  
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5.2 Programmering i läroplanen och dess innebörd i praktiken   

Programmering är ett nytt inslag i läroplanen, vilket kan innebära att det finns en 

tveksamhet hos lärare om vad det står angående programmering och vad det innebär i 

praktiken. I följande del presenteras vilka kunskaper de deltagande lärarna har om 

programmering i läroplanen samt hur det kan se ut i praktiken.   

Studien visar att ett flertal lärare har bristande kunskaper om vad det står i läroplanen. Ida 

och Josefin hade ingen kunskap om vad det stod i läroplanen men hade en viss igenkänning 

när det lästes upp för dem. 

Josefin: Åh jag har faktiskt inte satt mig in sådär jättemycket i det. 

Ida: Ne det gör jag nog faktiskt inte. När jag tänker efter, har nog inte kollat det.  

De här citaten visar en överblick på att en del lärare kan ha mindre koll på vad som står i 

läroplanen och vad eleverna ska arbeta med inom programmering. Håkan berättade att han 

visste på ett ungefär vad det står att eleverna ska utveckla men kunde inte säga. Klara läste 

däremot upp vad läroplanen skriver om digitala verktyg och programmering. Det var 

endast en lärare som kunde berätta vad eleverna skulle utveckla eller kunna.  

Agnes: ja, det är ju att dom ska kunna lite mer enklare instruktioner. (---).  

Agnes uppfattning om vad eleverna ska kunna eller utveckla är enklare instruktioner där 

eleverna kan få möjlighet att ge instruktioner till varandra. Även om det fanns blandade 

kunskaper hos de deltagande lärarna om vad elever ska utveckla eller kunna inom 

programmering, kunde de berätta eller komma fram till vad eleverna skulle kunna arbeta 

med när det handlar om instruktioner.  

Idas uppfattning om vad instruktioner kan innebära i praktiken/undervisningen var att man 

kan arbeta med det som finns i matematikboken, även om det inte är en stor del som 

fokuserar på just instruktioner och programmering. Trots att Ida hade mindre koll på 

innehållet i läroplanen berättade hon även att man kan träna på instruktioner genom att 

arbeta med blue-bots för att träna på hur man ger den instruktioner och programmerar den 

för att den ska åt olika håll samt hur den ska ta sig från start till mål. Enligt Håkan var blue-

boten också ett bra verktyg då eleverna tränar på att trycka på knapparna på blue-boten och 

skapar en förståelse för vad trycken/instruktionerna innebär, de får möjlighet att skapa sig 
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baskunskaper inom programmering. Håkan berättade dock att han var osäker om det som 

eleverna fick lära sig med hjälp av de olika verktygen var programmering, eftersom 

verktygen redan är programmerade. Enligt honom innebar programmering data in, 

programmering, data ut och det är inte vad eleverna får testa på eftersom verktygen redan 

är programmerade. Han lyfter fram det som att de endast säger till verktyget vad de ska 

göra, inte programmera den från grunden, för det arbetet är redan gjort. Men blue-boten 

kan dock hjälpa eleverna att förstå vad instruktionerna för den innebär.  

Utav de intervjuade lärarna var Agnes den som kunde framföra vad eleverna skulle kunna, 

vilket är enklare instruktioner. Hon berättar att eleverna kan träna på enklare instruktioner 

genom att de kan ge eller skriva instruktioner till varandra, vilket kan kopplas samman 

med unplugged, arbete med programmering utan digitala verktyg. Exempel på hur en enkel 

instruktion kan se ut:  

Agnes: (---) ta två steg fram, sväng höger, två steg fram till (--).  

En övning när eleverna skriver enkla instruktioner till varandra som exemplet ovan, blir en 

smidig och ganska enkel övning för att få in programmering i undervisningen. Det är även 

en övning som de flesta kan göra då inga speciella programmeringsverktyg behövs. Klara 

berättade att de haft besök av personer som arbetar på ett science center som heter 

Balthazar och då fick de träna på instruktioner och programmera med hjälp av legobitar. 

De skulle skapa en legoblomma.  

Klara: (---) berätta hur robotarmen skulle lyfta, hur många steg den skulle gå (…). 

Genom att eleverna fick testa på att bygga ihop en legoblomma med hjälp av att 

programmera en robot, tränade eleverna på att ge instruktioner. De tränade även på att ta 

olika instruktioner då personer från Balthazar berättade för dem hur de skulle göra.  

Även om det framkom i intervjuerna att några lärare inte hade kunskap om vad som står i 

läroplanen hade de ändå koll på hur eleverna kunde träna på instruktioner när det 

diskuterades om det. Lärarna har berättat om olika sätt som man kan arbeta med 

programmeringens olika delar i undervisningen. Det framfördes att elever kan arbeta med 

bee-bots för att förstå hur instruktioner kan ges på olika sätt. Klara lyfte fram att 

matematikboken kan användas för att få in programmering som ett naturligt inslag i 

matematiken.  
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Håkan hade en uppfattning om att använda matematikboken i programmering. Han 

berättade att undervisningen idag kan ses som väldigt läromedelsstyrd och eftersom 

programmering inte har en stor del i läromedlen, menar Håkan att det inte ägnas mycket 

tid åt programmering. Eftersom vi idag också oftast följer läromedlen till punkt och pricka 

får eleverna med sig en begränsad del av programmeringens innehåll. Det som tas upp i 

läromedlen är oftast ett föremål som ska ta sig från en punkt till en annan. Hans tolkning 

av läroplanen kan innebära att mer tid borde läggas på programmering, men det är inget 

som träder fram i läromedlen, eftersom det endast är en liten del som berör området.  

 

5.3 Lärares kunskaper om arbetssätt inom programmering 

När lärarna intervjuades framkom det att det finns en viss osäkerhet hos verksamma lärare 

om hur undervisning inom programmering kan genomföras samt vilka verktyg som kan 

användas. Nedan kommer en sammanställning om vilka arbetssätt de intervjuade lärarna 

använde och hur man kan undervisa om dem.  

Josefin berättade sin uppfattning angående vad hon har för tankar om vad man kan tänka 

på/göra innan man börjar arbeta med olika programmeringsverktyg. Hon lyfte fram att 

elever kan behöva få tillfälle att testa på och lära känna verktygen på egen hand innan de 

får uppgifter med dem. Därför att det är viktigt att de känner till några av verktygens 

funktioner innan de börjar programmera.  

Av de lärarna som deltog i studien framkom det att de på ett eller annat sätt arbetade med 

programmering i sin undervisning. Oavsett om det var med eller utan digitala verktyg. 

Bland annat användes appen Scratch och verktyget blue-bot.  

Håkan: (…) nåt liksom, som jag verkligen kan peka på är ju att vi använder appen som heter 

Scratch (…).  

Agnes: (…) några pass med blue-botarna.  

Scratch och blue-bot var något som Håkan och Agnes kunde uttrycka att de använder sig 

av när det kommer till programmering i undervisningen, vilket även var något som Ida, 

Josefin och Klara nämnde att de använde. Ida berättade att hon antingen bestämde vad 

eleverna skulle arbeta med eller att de använde sig av olika uppdragskort där det beskrivs 
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hur programmering i Scratch ska gå till. När blue-botarna användes i undervisningen 

berättade Klara och Josefin att blue-boten/bee-boten kunde användas inom olika 

matematikproblem.  

Klara: då försöker jag ju som sagt å ge dem matteproblem, eller programmera blue-bot, med 

olika programmeringskoder.  

Josefin: att göra en bana, här har vi femmans multiplikationstabell ute till exempel och då ska 

kompisen säga en och så ska den andra då programmera sin blue-bot så att den går till svaret 

(…).  

Här framkommer det på ett tydligt och konkret sätt att man kan få in den vardagliga 

matematiken i programmeringsundervisningen, genom att eleverna får träna på olika 

multiplikationstabeller, eller som i Klaras fall då hon ger sina elever en enklare uppgift 

som 2+3. En orsak till att flera lärare använde sig av verktyget blue-bot eller appen Scratch 

var för att i den kommunen hade de en progressionsplan där det står i vilken årskurs som 

de ska arbeta med vilket programmeringsverktyg. 

Det har lyfts fram att alla lärare arbetar med digital programmering med hjälp av blue-

bot/bee-bot eller Scratch. Klara, Josefin och Agnes berättade att de även arbetade med 

programmering utan digitala verktyg, genom att ge instruktioner. Där Klara och Josefin 

berättade att de arbetade med att eleverna fick ge instruktioner till varandra.  

Klara: (…) att följa en instruktion (…) och sen att man kan programmera sin kompis 

då till att göra någonting.  

Josefin: (…) sitter rygg mot rygg och så bygger man någonting eller ritar trianglar (…) 

och sen ska den instruera kompisen att försöka göra en likadan.  

Här lyfter Josefin och Klara fram tydliga exempel på hur man kan programmera och 

instruera varandra och träna på att både ge och ta instruktioner av någon. Att skriva 

instruktioner till varandra är ett sätt att arbeta med programmering som inte kräver några 

digitala verktyg utan de flesta kan göra det. 

 

5.4  Resultatsammanfattning 

I studiens resultat framkom det att lärarna hade blandade kunskaper och kompetenser 

angående programmering och dess betydelse, vad läroplanen skriver om det samt hur man 
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kan undervisa om programmering. Sammanfattningsvis beskriver resultatet att lärarna 

anser att ord och begrepp som är relevanta för programmering är av fördel att kunna för att 

undervisa inom området. Det framkommer även att det är en fördel att ha kunskaper och 

kompetenser om hur de olika verktygen som används inom programmering fungerar. Ifall 

lärare har testat på dem innan och vet hur de fungerar kan det vara enklare att sedan skapa 

uppgifter för eleverna. Vidare framförs det i resultatet att en del av de deltagande lärarna 

hade mindre koll på vad det står om programmering i matematikens kursplan. Det var 

endast en lärare som kunde berätta vad eleverna skulle utveckla och bland annat kunna, 

och det var enklare instruktioner. De andra berättade att de antingen inte hade någon 

kunskap om vad det står om det eller att de hade en aning men kunde inte förklara det med 

ord. Den här delen med lärares kunskaper om vad det står i läroplanen om programmering 

och vad det har för betydelse för undervisningen är någonting som kommer att vara ett 

fokusområde i resultatdiskussionen.  

Ytterligare en del som studiens resultat behandlar är lärares uppfattningar om innehållet 

programmering, hur det kan se ut i praktiken, men även hur lärare själva arbetar med 

programmering. Det framkom att programmering kan arbetas både med och utan digitala 

verktyg. Att elever får ge och skriva instruktioner till varandra är ett sätt att arbeta med 

programmering utan ett digitalt verktyg, där de exempelvis kan skriva ta två steg fram, 

sväng höger, ett steg fram. Om man istället vill utnyttja digitala verktyg när arbete med 

programmering sker, framfördes det att blue-bot/bee-bot eller Scratch var något som 

lärarna använde sig av tillsammans med sina elever. Det framkom även hur lärarna 

arbetade med programmering kopplat till hur de tolkade innehållet i läroplanen. Lärarnas 

tolkningar/uppfattningar om läroplanens innehåll relaterat till hur undervisningen kan 

utformas är det andra området som kommer att vara ett fokusområde i resultatdiskussionen.  
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6. Diskussion  

Följande kapitel kommer behandla en analys av genomförandet av studien i en relation till 

dess materialinsamling, styrkor, svagheter samt användbarhet. Delen kommer även 

innehålla en diskussion där bland annat lärarnas uppfattningar ställs mot varandra, 

resultatet mot tidigare forskning och vad som står läroplanen relaterat till resultatet.  

6.1 Metoddiskussion 

I den här studien valdes det att göra kvalitativa semistrukturerade intervjuer för att samla 

in data till resultatet. Kvalitativ intervju fokuserar på hur den intervjuade personen 

uppfattar och tolkar frågor och semistrukturerade innebär att intervjupersonen har förberett 

frågor (Bryman, 2011). Att använda kvalitativa semistrukturerade intervjuer och 

transkribera dem för att kunna bearbeta materialet har varit ett relevant sätt att samla in 

information till studien. Det har bidragit till att reliabiliteten för arbetet blir högt och det 

insamlade materialet blir pålitligt.   

Tillvägagångssättet för den här studien var att använda kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer för att få fram det specifika materialet med lärares varierade kunskaper och 

kompetenser inom programmering samt hur undervisning inom området ser ut. I studien 

deltog fem lärare. För att kunna uppnå ett mer mättat material hade fler lärare behövt delta 

och då hade enkäter kunnat användas. Dels för att ge ett mer mättat resultat, dels för att ge 

en beredare bild över lärarkunskaper inom programmering runt om i landet. Men på grund 

av tidsbegränsningen intervjuades fem lärare och de bidrog däremot till en djupare 

förståelse om hur lärares kunskaper inom programmering ser ut i årskurs 1-3 

matematikundervisning. Av det skälet ansågs fem lärare vara tillräcklig för att uppnå 

studiens syfte.  

 

Rektorer på närliggande skolor och handledare från verksamhetsförlagda utbildningar 

kontaktades för att få fram relevant urval till intervjuerna. Tanken var att deltagarna skulle 

väljas ut på ett målinriktat sätt för att på ett välplanerat sätt få med deltagare som är 

relevanta för studiens syfte och forskningsfrågor (Bryman, 2011). I efterhand kan det ses 

som en ganska begränsad metod att använda och genom att kontakta fler rektorer på 

ytterligare skolor och kommuner kanske fler lärare hade kunnat ställa upp på intervjuer. 
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Det i sin tur hade kunnat leda till att det framkommit en bredare uppfattning om kunskaper 

inom programmering och hur undervisning inom området ser ut, men även att ett större 

geografiskt område hade täckts om fler skolor kontaktats. Avgränsningen med två 

kommuner som deltog kan ha bidragit till det begränsade resultatet när det kommer till hur 

kompetensutvecklingen ser ut och hur lärarna undervisar angående programmering. Dock 

kan begränsningen bidra till att skapa en bredare bild av hur lärare som använder/har 

tillgång till samma verktyg väljer att undervisa om programmering. Det fanns även ett par 

urvalskriterium som lärarna skulle uppfylla för att kunna delta. De skulle vara legitimerade, 

undervisa i matematik och ha någon kännedom om programmering. Genom att ha med 

kriterium med programmering ökar validiteten för studien, eftersom den insamlade 

informationen då har en tydlig koppling till studiens syfte och frågeställningar.  

Min egen erfarenhet inom programmering är inte speciellt stor vilket kan ha bidragit till en 

objektiv och öppen syn på vad lärarna svarade om vad de behöver för kunskaper inom 

programmering och hur de valde att arbeta med det. Ifall kunskapen inom området 

programmering hade varit större, hade det kunnat leda till att perspektivet för innehållet 

hade varit mer begränsat och eventuellt inriktad på en specifik del. Eftersom inga större 

erfarenheter eller kunskaper fanns inom området har det bidragit till en objektiv syn och 

en mer öppenhet till vad lärarna svarade i intervjuerna. Det bidrar även till att reliabiliteten 

för arbetet är stort.  

Av den orsaken att jag inte hade stora kunskaper inom området, utan det fanns en stor 

öppenhet, kan det förutom att ge en objektiv syn även ge en öppenhet som inneburit att 

syfte och frågeställningar har setts som en pågående del och därför bearbetats allteftersom. 

Syftet och frågeställningarna har formulerats om, genom att kunskaper om området har 

vidgats samt för att det ska resultera i en bra och trovärdig studie. Att det har funnits en 

öppenhet i studien, både när det kommer till lärarnas intervjuer och med syfte samt 

frågeställningar, är en styrka för studien. En svaghet som kan finnas i arbetet är processen 

när materialet skulle analyseras. Eftersom studien endast genomförts av en person är det 

endast en person som analyserat materialet, vilket kan leda till att man blir inrutad inom en 

del och kan missa andra synvinklar/delar som även tagits upp. Något som eventuellt inte 

hade skett om man varit fler som analyserat. Dock har det funnits en medvenhet om det 

under studiens gång och därför har materialet analyserats flertal gånger för att inte gå miste 

om information eller olika synvinklar. 
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De frågeställningar som har används under studien har fungerat bra, de har hjälpt till att ge 

en allmän kunskap om vad programmering är samt vad det kan innebära i praktiken för 

verksamma lärare. Dock var det svårt att ställa rätt följdfrågor vid rätt tillfälle eller komma 

på nya följdfrågor under intervjuerna. De som redan var förberedda hade den intervjuade 

personen oftast redan svarat på, vilket ledde till att man gick vidare till nästa fråga istället 

för att försöka komma på nya frågor. Förmågan att inte ställa fler följdfrågor kan ha 

påverkats av min bristande kunskap. Eftersom kunskapen inom programmering inte är 

bred, fanns inte kunskap om vilka följdfrågor som skulle kunna ställas. I efterhand hade 

det önskats att fler följdfrågor hade ställts vid enstaka tillfällen för att få fram mer 

information, till exempel när Håkan kommenterar att programmering har en liten del i 

läromedlen. Hade det ställts följdfrågor där hade det kunnat ge en intressant vinkel som 

hade kunnat fokuseras på och diskuterats mer om. Om det funnits mer kunskap inom ämnet 

programmering hade även en del frågor kunnat behandlas mer på djupet och mer tydliga 

förklaringar hade kunnat ges, exempelvis tagit reda på mer om vad Klara fick erfara i sin 

kompetensutveckling via skolverket.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

Studien visar på blandande kunskaper hos lärare inom området programmering, dels 

angående läroplanens innehåll, dels vad de behöver kunna för att undervisa i 

programmering. Det framkom även hur lärare kan arbeta med programmering i 

undervisningen, både med och utan digitala verktyg.  

I resultatdiskussionen kommer det fokuseras på två delar, bland annat lärares kunskaper 

om läroplanens innehåll samt hur de tolkar programmeringens innehåll i läroplanen i 

relation till matematikundervisningen. Eftersom programmeringens tillkomst skulle 

tillämpas senast den 1 juli 2018 (Regeringskansliet, 2017), tyder det på att 

programmeringen inte har varit ett inslag i skolans verksamhet under en lång tid. Det kan 

vara en orsak till att lärare har mindre koll på innehållet i läroplanen. Dock är det snart ett 

år sedan programmering skulle tillämpas, något som kan tyda på att det har funnits tid för 

lärare att införskaffa kunskaper inom området.  

I resultatet lyfts det fram att tre av studiens deltagare har lite kunskaper om 

programmeringens innehåll i läroplanen och endast en hade någon form av uppfattning om 
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området. I kursplanen för årskurs 1-3 står det att eleverna bland annat ska få arbeta med 

”hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för 

programmering” (Skolverket, 2018, s. 55). En av lärarnas tolkning av läroplanens innehåll 

var att elever skulle kunna lite enklare instruktioner och att det inte behöver betyda att man 

exempelvis arbetar med bee-bot, utan att elever kan ge instruktioner till varandra där det 

skrivs hur många steg som ska tas och åt vilket håll. Det nämns att lärarna lyfter fram att 

elever ska kunna lite enklare instruktioner, vilket är något som lärarna behöver ha kunskap 

om, dels vad instruktioner är, dels hur det kan undervisas om. Den kunskapen nämner Ball 

et al. (2008) som KCT, att det finns en kunskap om området samt hur det ska undervisas 

om det. Lärare lyfter fram att instruktioner kan ges till varandra och precis som Olteanu 

och Olteanu (2018) skriver är instruktioner en viktig grund när det handlar om 

programmeringsprocessen och det är betydelsefullt att elever tränar just förmågan med 

instruktioner, och att de kan ges stegvis. När läraren berättar att instruktioner kan ges 

genom att eleverna skriver till varandra, är det ett sätt att arbeta med det som Olteanu och 

Olteanu (2018) nämner som grunden inom programmering.  

Ytterligare en tolkning som framkom av lärarna angående läroplanens innehåll när det 

gäller instruktioner, var att grundläggande baskunskaper var av nytta. Ett exempel på hur 

eleverna kan träna på grundläggande baskunskaper inom exempelvis 

programmeringsverktyget bee-bot, är att undersöka och förstå att när man trycker två 

gånger framåt, så går den två gånger framåt. Det framkom alltså genom tolkningarna av 

kursplanens innehåll i matematik att instruktioner är någonting som elever behöver få träna 

på. Alltså behöver lärare ha kunskap om vad som står i läroplanen och hur man kan 

undervisa om det, vilket Hill et al. (2008) kallar för curriculum och Ball et al. (2008) kallar 

det för knowledge of content and curriculum (KCC). KCC innebär att lärare vet vad elever 

ska kunna och utveckla för att skapa en undervisning utifrån bland annat läroplanens 

innehåll. Elever ska få arbeta med instruktioner, hur de kan skapas, beskrivas samt följas 

för att få en grund inom programmering (Skolverket, 2018), vilket även är delar som 

lärarna nämnt att elever ska få bemöta.  

Läroplanens innehåll var något som en del av lärarna hade mindre kunskap om medan det 

framkom att en kunde berätta vad läroplanen för årskurs 1-3 innehöll och att det handlar 

om instruktioner. I resultatdelen framkom det att i praktiken kan det arbetas med 

instruktioner både med och utan digitala verktyg. Antingen kan programmeringsverktygen 
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blue-bot/bee-bot eller Scratch användas för att utnyttja de digitala verktygen eller så kan 

eleverna få skriva och ge instruktioner till varandra. Lärarnas tolkning av hur man kan 

arbeta med programmering var att i början kan man låta eleverna testa på och lära känna 

verktygen för att de ska lära sig de olika knappfunktionerna som finns. Mannila (2016) 

lyfter fram att en bee-bot bland annat har instruktionsknapparna framåt, bakåt, paus, sväng 

90° höger och sväng 90° vänster. Att eleverna får testa på verktygens funktioner innan de 

börjar arbeta med att programmera dem, lyfter en lärare fram som relevant att starta med 

för att sedan kunna gå vidare med programmering av verktyget.  

Det framkom även i resultatet att elever får möjlighet att arbeta och testa på programmering 

utan digitala verktyg. De får tillfälle att ge och ta instruktioner av varandra, de får även 

möjlighet att träna på hur instruktioner kan ges för att de ska bli tydliga för en annan person. 

Dessutom framkom det att om lärare fick kompetensutveckling bidrog det till att de 

vidgade sina kunskaper om hur de kan ge instruktioner på olika sätt, vilket kan vara en del 

inom både KCT och CCK (Ball et al., 2008). Alltså hur man undervisar om instruktioner 

samt hur det kan ges till personer som inte deltar i undervisningen. Träning i att ge och ta 

instruktioner, kan ses som en ingång i programmeringsarbetet för att sedan arbeta med 

instruktioner via digitala verktyg. Att arbeta med instruktioner utan digitala verktyg eller 

datorer är någonting som Kotsopoulos et al. (2017) lyfter fram som att elever kan träna på 

sitt datalogiska tänkande. Datalogiskt tänkande kan innebära kunskap om relevanta 

begrepp eller att få öva på specifika moment och genom arbete med det datalogiska 

tänkandet får elever möjligheten att träna på grunden innan det byggs vidare (ibid.). När 

elever får möjlighet att träna på instruktioner utan digitala verktyg kan det vara bra för 

deras datalogiska tänkande samt att de skapar sig en grundkunskap innan det byggs vidare.   

Efter att elever fått ge och ta instruktioner kan deras kunskap vidareutvecklas med hjälp av 

digitala verktyg. De digitala verktyg som lärarna använde sig av var bland annat appen 

Scratch, vilket Mannila (2016) beskriver som ett programmeringsspel som barn kan 

använda och det medför att en ny värld inom kodning kan öppna sig. I undervisningen med 

Scratch kunde även olika uppdragskort användas för att veta hur en programmering i 

programmet kunde gå till. Scratch kan även hjälpa eleverna att bli utforskande och kreativa 

i programmeringsprocessen (Geist, 2016). Förutom att Scratch användes som ett digitalt 

verktyg inom programmeringen lyfter lärarna också fram att blue-bot/bee-bot var ett 

verktyg som användes för att träna instruktioner. Blue-bot/bee-bot användes även genom 
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att kombinera programmering och matematikproblem. Eleverna kunde få en uppgift som 

2+3 och sedan skulle eleverna programmera verktyget så att det hamnade på rätt summa. 

När eleverna får använda matematiken och programmeringen tillsammans, kan det kopplas 

till det som Highfield et al. (2008) kom fram till med att elever tränar olika förmågor inom 

programmering med bee-bot. De framförde att elever tränar på problemlösningsförmåga 

genom att först ta reda på eller komma fram till vart bee-botens mål är för att sedan 

programmera den dit. Men att de även tränade sig i att visualisera, genom att de behöver 

kunna visualisera hur bee-boten ska gå för att ta sig till mål (ibid.). När elever får en uppgift 

med 2+3, blir problemlösningsförmågan att räkna ut summan för att sedan visualisera och 

ta reda på var verktyget ska för att kunna programmera verktyget till målet. Att ge elever 

matematiska uppgifter inom programmeringen, lyfter lärarna som ett bra sätt att arbeta 

med programmering i den ”vanliga” undervisningen. Programmering behöver inte vara en 

egen del utan det kan vävas in i det andra. Att arbeta in matematikproblem i 

programmeringen, tyder på att lärare har en kunskap inom det som Ball et al. (2008) kallar 

för KCT. Lärarna har kunskap om vad som ska undervisas om och hur de kan genomföra 

undervisningen på varierande sätt.  

En viktig del för en lärare är att de har förståelse för den matematik de ska lära ut, i de här 

fallet programmering och sedan hur det kan undervisas om det på olika sätt. Det är 

någonting som Ball et al. (2008) kallar för KCT. Att lärare har kunskap om den matematik 

som ska läras ut och hur undervisningen kan läggas upp för att skapa betydelse för elevers 

inlärning (ibid.). I resultatet framkom det att lärare behöver ha kunskaper om hur man 

undervisar om instruktioner på varierande sätt och vilka verktyg som kan användas, något 

som kan kopplas samman med det som Ball et al. (2008) menar är av betydelse för elevers 

inlärning. Att börja arbeta med instruktioner utan digitala verktyg kan hjälpa eleverna att 

bygga upp en kunskapsgrund innan de arbetar vidare med de digitala verktygen. Någonting 

som Kotsopoulos et al. (2017) nämner som unplugged, att man inte använder datorer i 

programmering och man arbetar med det datalogiska tänkandet genom att elever får en 

kunskapsgrund innan det byggs vidare.  
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6.3 Anknytning till yrkesverksamhet och vidare forskning 

Syftet med studien var att skapa en förståelse om lärares lärarkunskaper angående 

programmering i matematikundervisningen. Men även att ge yrkesverksamma lärare en 

inblick i vad andra lärare har för kunskap och kompetenser om programmering, samt hur 

de undervisar inom området. I studien framkom det bland annat att vissa lärare har mindre 

kunskap om läroplanens innehåll angående programmering och det fanns blandade 

kunskaper om hur undervisning inom området kunde se ut. Det framkom även att 

kompetensutveckling kan hjälpa lärare att förstå hur de kan arbeta med programmering 

och vad det innebär. Det jag tar med mig i praktiken med resultatet av studien är att om 

mer tid skulle läggas på att lärare får kompetensutveckling inom programmering, kan det 

leda till att fler lärare skulle kunna få ökade kunskaper om hur man undervisar om 

programmering. Det är viktigt att lärarna kan känna en trygghet i det de ska undervisa om, 

och leder en kompetensutveckling till det, är det något som kan utnyttjas mer. När lärarna 

erbjuds kompetensutveckling kan de få tid och möjlighet att sitta ner och läsa vad det står 

i styrdokumenten om programmering och vad det kan innebära i praktiken. Att de får 

möjlighet att diskutera hur undervisningen skulle kunna anpassas för att få med det som 

styrdokumenten kräver. Genom kompetensutveckling inom programmering skulle lärare 

kunna få en ökad trygghet i hur undervisning kan byggas upp och stressen kanske kan 

släppa. Att erbjuda fortbildning eller kompetensutveckling för verksamma lärare är 

någonting som kan vara av fördel efter att man läst studiens resultat. 

En annan del som kan nyttjas i praktiken med hjälp av studiens resultat är att de som 

studerar på lärarutbildningarna borde få någon form av utbildning inom programmering. 

Att en nyexaminerad lärare har med sig kunskaper om vad programmering är, vad 

läroplanen skriver om det och vilka verktyg som kan användas i undervisningen vore 

betydelsefullt och en trygghet när det sedan ska undervisas om. En kunskap om vad som 

kan vara första steget i programmering och vad som är viktigt att tänka på kan ge 

nyexaminerade lärare en grund att stå på, som de även kan dela med sig av till kollegor.  

Avslutningsvis önskas vidare forskning inom området programmering där lärarnas 

kunskaper står i fokus.  Att genom en kvalitativ studie kunna utveckla lärarnas specifika 

kunskaper inom programmering där området SCK från MKT kan stå i fokus, för att bättre 

kunna förstå vad SCK inom programmering är. Det innebär att skapa en studie där det 

forskas om vilka specifika kunskaper och färdigheter som behövs inom programmeringen 
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för en lärare, vilket kan ge verksamma lärare kunskaper om vad de behöver kunna för att 

undervisa i programmering. En kvantitativ forskning skulle kunna skapas för att mäta 

lärarnas kunskapsnivå inom olika områden i programmering. Områden som den 

kvantitativa studien skulle innehålla är; lärares kunskap och kompetens inom 

programmering, hur undervisningen kan se ut samt deras kunskaper om läroplanens 

innehåll. En sådan studie kan bidra till en bredare bild av hur kunskaperna ser ut och hur 

undervisningen kan byggas upp runt om i landet. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide  

Frågor som ställs till läraren under intervjun:  

Frågeställning 1: Vad har lärare för (kunskaper och) kompetenser om programmering?  

o Vad behöver du kunna för att undervisa i programmering?  

 Vilken ämneskunskap behövs? 

  Vad för praktiska kunskaper kan vara av nytta?  

o Har ni fått kompetensutveckling på skolan för att veta hur programmering kan 

användas i matematikundervisningen?  

 Om ja, vad fick ni för kompetensutveckling och vilken nytta känner du att 

du har av den nu?  

 Om nej, har du själv fått skaffat dig kunskaper om hur programmering kan 

användas i matematikundervisningen? Hur har du skaffat dig de 

kunskaperna?  

Frågeställning 2: Vilka kunskaper har lärare om läroplanens innehåll i relation till 

programmering?  

o Vet du vad som står om programmering i kursplanen i matematik (för årskurs 1-

3)?  

 Vad är det som eleverna ska utveckla/kunna om programmering? 

 Vad innebär det i praktiken?  

 Hur kopplar du det till undervisningen i matematik?  

o Vad anser du om att programmering tillkom som ett nytt inslag i kursplanen 

matematik?  

 Vad tror du det innebär för verksamma lärare?  

o Vilken betydelse har programmering i din undervisning? 

 Finns det med kontinuerligt i din undervisning eller arbetas det med det i 

perioder?  

 Hur ofta arbetas det med programmering? (oavsett om det är ett 

kontinuerligt inslag eller om det kommer då och då).  

Frågeställning 3: Hur arbetar lärare med programmeringens innehåll i undervisningen?  

o Hur arbetar du med programmering i din undervisning?  
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 Arbetar du utefter progression eller lite huller om buller?  

 Vad tycker du i så fall är viktigt att börja med?  

 Förekommer analog eller digital programmering?  

 Hur arbetas det analog eller digitalt?  

 Finns det en speciell orsak till att det ena eller det andra används?  

 Arbetar eleverna mest själva med programmering eller är det lärarstyrt?  

 Varför? 
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Bilaga 2. Samtyckesblankett.  

Hej! 

Mitt namn är Lovisa Lidberg och jag läser sista terminen på grundlärarutbildningen på 

Jönköping University. Jag utbildar mig för att kunna arbeta i förskoleklassen samt 

grundskolans årskurs 1-3. I vår ska jag skriva en uppsats där syftet bland annat är att undersöka 

vad lärare har för förståelse för programmering.  

Jag vore tacksam om du som lärare skulle vilja delta i studien. Jag är intresserad av att skaffa 

kunskaper om vad lärare har för förståelse och kunskaper om programmering samt hur de ser 

på relationen mellan kursplanen och programmering. 

Jag kommer att genomföra intervjuer om ämnet som även kommer att spelas in för att få en 

korrekt uppfattning av din förståelse samt dina kunskaper angående området. Det inspelade 

materialet kommer att avidentifieras och sparas fram till att arbetet är godkänt. Materialet 

kommer endast att användas i forskningssyfte och presenteras anonymt i studien.  

Deltagandet är frivilligt och du har rätt att avbryta ditt deltagande när som helst och 

utan att ange någon anledning.  

Har du några frågor om arbetet, hör gärna av dig. 

Med vänliga hälsningar,  

Lovisa Lidberg   

Kontaktuppgifter 

Lovisa Lidberg 

E-mejl: XX  

Telefon: XX 

__________________________________________ 

Genom att skriva under här nedanför intygar du att du har tagit del av informationen.  

Kan du tänka dig att delta i studien?  

       Ja, jag har tagit del av ovanstående information och accepterar att delta i studien.  

       Nej, jag har tagit del av ovanstående information och vill inte delta i studien. 

Underskrift: Namnförtydligande: 

________________________________                    ____________________________________ 

Din e-mejl: 

_______________________________________________________ 

 

  

       


