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Sammanfattning 
Syftet med studien var att få en förståelse för vilka förutsättningar lärarna fått för att 
undervisa matematikämnets programmering i årskurserna 1–3, och vilka pedagogiska-, 
ämnesmässiga- och digitala kunskaper lärarna har gällande matematikämnets programmering 
utifrån ramverket TPACK. Vår empiri byggde på 42 enkätsvar och åtta stycken intervjuer 
med fem lärare och tre rektorer. Resultatet visade på att lärare känner sig trygga med sin 
pedagogiska kunskap, medan deras ämnesmässiga och digitala kunskap kopplade till 
programmeringen behöver utvecklas. Enbart hälften av lärarna i studien har fått 
förutsättningen att kompetensutvecklas och utveckla kunskapen kring hur programmering 
kan undervisas. Däremot fanns det ett glapp mellan hur rektorerna och lärarna uppfattade den 
befintliga kunskapen. Lärare känner en osäkerhet för framtidens undervisning samtidigt som 
rektorerna anser att tillräckligt med kompetensutveckling har givits.  
 

 

 

 

 

Nyckelord: TPACK, kompetensutveckling, matematik, digitalisering!  
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Inledning 

Hösten 2018 blev programmering ett obligatoriskt uppdrag i läroplanen för grundskola, 

förskoleklassen och fritidshemmet inom matematik och teknik (Skolverket, 2018). 

Programmeringen blev en del av skolans digitaliseringsuppdrag (Sandberg, 2019) och 

därmed blev programmering och kodning ett område som lärare efterfrågade 

kompetensutveckling kring (Skolverket, 2016). Det har visat sig att behovet av lärares 

kompetensutveckling kan komma att bli utmanande, och för att skolan ska digitaliseras i den 

takt som Sveriges regering vill, behöver lärare kompetensutvecklas inom området. Åstrand 

(2017), ordförande för Lärarförbundet, påstår att det är helt ogenomförbart att alla lärare 

inom teknik och matematik i grund- och gymnasieskolan ska kunna undervisa elever i 

programmering. Vidare poängteras att dygnet inte blir längre trots att nya uppdrag förs in i 

läroplanen. Utmaningen att kompetensutveckla sveriges lärare inom programmering 

förtydligas av dåvarande utbildningsminister, Gustav Fridolin. Fridolin anser att skolverkets 

arbete med kompetensutveckling måste frigöra tid för lärare att utbildas (Larsson, 2017).  

 

Sveriges målbild är att bli världsledande vid användningen av digitaliseringens möjligheter 

(Utbildningsdepartementet, 2017), men enligt Grönlund och Wiklund (2018) är det svårt att 

nå dit på grund av att det finns ett befintligt glapp mellan verksamheten och beslutsfattarna. 

Glappet synliggörs när verksamheten inte har den digitala uppbyggnad som den är i behov av 

och att digitaliseringens kunskaper inte sprids till alla inom skolan. Beslutsfattarna för 

kompetensutveckling i skolan är rektorer och huvudmän1. Rektorernas uppdrag är delvis att 

kompetensutveckla sin personal medan huvudmännen bestämmer över hur nya mål och 

uppdrag ska beaktas (Skolverket, 2018). Skolverket (2019) har inför uppdraget skapat 

webbkursen “Om programmering” där de möjliggör kompetensutveckling för lärare att 

utvecklas inom området. Om lärare ska delta i kursen beslutas av rektorn på skolan. 

Huvudmännen behöver, i och med sitt uppdrag, ta hänsyn till att läraryrket delvis har 

förändrats genom digitaliseringen och behöver integrera lärarna i digitaliseringsplaneringen 

(Grönlund och Wiklund, 2018). 

 

Förändringarna i läraryrket har kunnat setts inom till exempel skolämnet matematik, som har 

gått från att fokusera på färdigheter och fakta till att istället lägga vikt på kommunikation och 

en bearbetad process (Herrington, Herrington, Sparrow och Oliver, 1998). Vidare beskrivs av 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Huvudmän är för den kommunala skolan kommunen, och för friskolor skolstyrelsen.  
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Herrington et al. att matematik inte är en specifik stil, metod eller undervisningsstrategi utan 

utgår istället från förklarande tillvägagångssätt och praktik med inkludering av 

problemlösning, diskussion, grupparbeten och användandet av digitala verktyg. Samma 

matematiska förändring som Herrington et al. har sett inom den internationella forskningen 

går även se inom matematiken i den svenska läroplanen (Skolverket, 2018). I och med 

utvecklingen av matematiken och införandet av digitaliseringen måste lärarna som undervisar 

förberedas (Herrington et al., 1998; Niess, 2005). Om de digitala verktygen ska bli en 

inkluderad komponent och ett självklart verktyg för lärarna måste de kunna behärska 

användandet av det i undervisningen och få en förståelse för hur deras ämne kan integreras 

med digitala verktyg (Niess, 2005).  

 

Det didaktiska problemet i vår studie berör lärares nya uppdrag att undervisa i 

matematikämnets programmering. Det är oklart vilka förutsättningar som lärarna har fått och 

vilka pedagogiska-, ämnesmässiga- och digitala kunskaper lärarna har gällande 

matematikämnets programmering. I den här studien kommer vi granska lärares 

förutsättningar utifrån både lärare och rektorers perspektiv. Tidigare forskning har främst 

fokuserat på hur lärare ska undervisa det nya ämnet programmering (Giannakoulas och 

Xinogalos, 2018; Jakoš och Verber, 2017; Kalelioğlu, 2015) men det finns ett behov av att 

förstå vikten av lärares kompetensutveckling och förutsättningar inför att undervisa inom 

ämnet (Kalelioğlu, 2015; Willermark, 2018).  

 

I studien förhåller vi oss till det teoretiska ramverket TPACK. TPACK innehåller lärares 

ämnes-, pedagogiska- och digitala kunskaper för att undervisa på bästa sätt. Ramverket 

kommer att beskrivas mer ingående längre fram. I förhållande till TPACK skapas en djupare  

förståelse för lärares befintliga kunskap och deras förutsättningar att undervisa 

matematikämnets programmering.!  
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Syfte 

Syftet med denna studie är att få en förståelse för vilka förutsättningar lärarna fått för att 

undervisa matematikämnets programmering i årskurserna 1–3, och vilka pedagogiska-, 

ämnesmässiga- och digitala kunskaper lärarna har gällande matematikämnets 

programmering.  

 

Forskningsfrågor 

�! Vilka förutsättningar ges till lärare att utföra sitt uppdrag inom 

matematikämnets programmeringsundervisning?  

Frågan besvaras genom att få en förståelse för vilka förutsättningar lärare behöver när de ska 

undervisa i programmering, det vill säga utifrån vilken kompetensutveckling lärare fått och 

vilka resurser som finns tillhands.  

 

�! Har lärare rätt kunskaper för att undervisa i programmering utifrån TPACK? 

Frågan besvaras med hjälp av det teoretiska ramverket TPACK, vilket innebär att lärare ska 

ha tillräckligt med ämnes-, pedagogiska och digitala kunskaper för att skapa en bra 

undervisning. I studiens fall kopplas ramverket till lärares kunskaper gällande den 

matematiska programmeringen.  

 

!  
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Bakgrund 

Inledningsvis beskrivs i detta avsnitt hur programmering för årskurserna 1–3 framställs i 

styrdokumenten. Vidare förklaras programmeringens historia i skolan och hur 

programmeringen är en del av skolans digitaliseringsmål. Därefter definieras begreppet 

programmering till följd av hur en god kompetensutveckling formas. Avslutningsvis lyfts 

tidigare forskning av lärares önskemål inför det nya uppdraget programmering.  

 

Programmering i styrdokumenten 

Sveriges läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11) reviderades 

2017 för att förtydliga skolans uppdrag att undervisa elever mot en stärkande digital 

kompetens (Skolverket, 2018). Mellan juli 2017 och juli 2018 fick alla huvudmän i uppdrag 

från regeringen att implementera programmering som ett tydligt inslag inom främst ämnena 

matematik och teknik (Regeringskansliet, 2017). 

  

Idag är syftet med matematikämnets programmering att eleverna “... genom undervisningen 

ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digitala verktyg och programmering för 

att kunna undersöka problemställningar och matematiska begrepp, göra beräkningar och för 

att presentera och tolka data.” (Skolverket, 2018:54). Vidare förklarar Skolverket genom det 

centrala innehållet för årskurs 1–3 att eleverna inom ämnet matematik och teknik ska arbeta 

med: 

●   Matematik: “Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och 

följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa 

instruktioner.” (Skolverket, 2018:55) 

●   Teknik: “Att styra föremål med programmering.” (Skolverket, 2018:293). 

 

Programmeringens historik i skolan  

Redan under 1980-talet började programmering införas i läroplaner runt om i världen, den 

kunde vara obligatorisk eller som ett valbart inslag. 1971 började Skolöverstyrelsen se över 

möjligheter för den svenska skolan att införa undervisning inom datorteknik (Mannila, 2017). 

Lgr 80 kom att innehålla datalära på högstadiet, som lägger vikt på att alla elever skulle lära 

sig om användningen och om utvecklingen av datorer. Viktigt var att eleverna skulle förstå 

datorn som ett digitalt hjälpmedel som människor styr (Skolöverstyrelsen, 1980). Under 

1990-talet slutade i stor utsträckning flertal skolor att undervisa i programmering. Orsaken 
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berodde delvis på få lärare med rätt kompetens och brist på att integrera programmering med 

ämnen i skolan. Det började då undervisas i hur internet används, istället för att skapa 

förståelse för hur det fungerar (Kafai och Burke, 2013).  

 

Sedan 2010 har det både nationellt och internationellt förts aktiva diskussioner kring ämnet 

programmering och datavetenskap. Med tiden har fler konkreta åtgärder lyfts och vissa har 

förverkligats (Mannila, 2017). Några av de sammanfattade åtgärderna av Mannila (2017) 

nämns nedan: 

-! 2010 skapades “Computing in the Core” i USA, för att hjälpa ideella organisationer 

och näringsliv till att arbeta för att programmering och datavetenskap skulle bli en 

naturlig del av skolorna. 

-! 2012 förs CoderDojo fram i Sverige. Det är en internationell organisation som kom att 

bli en del av många initiativ gällande introduktionen av programmering för barn och 

unga genom ideell verksamhet. 

-! 2013 publicerar Informatics Europe och ACM Europe en europeisk rapport. Den 

lyfter vikten av att barn och unga i Europa ska redan från första klass få lära sig dator- 

och internetanvändning, samt skapa en förståelse kring bakomliggande orsaker och 

hur de själva kan skapa teknik. Rapporten belyser även vikten av att utbilda och 

fortbilda lärare. Under 2013 förs “Framtidens språk” fram i Sverige för att Sveriges 

beslutsfattare skulle inse vikten av programmering. 

-! 2014 införs datavetenskap i Englands läroplan. Det inkluderar programmering och 

datavetenskap för alla elever från fem års ålder. I slutet av året inför även Finland en 

läroplan som uppfyller digital kompetens och programmering för årskurserna 1-9. 

Under 2013 lanserade Digitaliseringskommissionen digital agenda som belyste 

digitaliseringens roll inom skolan. 

-! 2015 gav den svenska regeringen Skolverket i uppgift att skapa ett förslag på en 

reviderad läroplan, såväl för grundskolan som gymnasieskolan, att inkludera främst 

digital kompetens och programmering. 

-! 2016 ger BBC, i England, ut Micro:bit. Vilket är en mikrokontroll som är 

skräddarsydd. Alla elever i åk 7 fick en Micro:bit, vilket kom att bli lyckat. I Sverige, 

under 2016, fick regeringen ett förslag av Skolverket angående de nya skrivningarna i 

läroplanen, där programmering och digital kompetens nämndes från årskurs ett i flera 

ämnen. 
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-! 2017 godkänns Skolverkets förslag och det bestäms att det senast hösten 2018 skall 

börja gälla i skolorna. 

 

Utbildningssystemen runt om i hela världen håller på att utvecklas för att möta det digitala 

samhället (Heintz, Mannila, Nordén, Parnes, & Regnell, 2017). Efter en svensk skoldebatt om 

dåliga PISA resultat, svårigheter att ge varje elev likvärdiga möjligheter och om en 

moderniserad läroplan ligger idag Sverige i linje med övriga Europas utbildningssystem. 

Inför framtiden behöver utvecklingen breddas till att flytta fokus från programmering till en 

bredare datavetenskap2 och skolan måste utvecklas för att kunna undervisa datavetenskap 

utifrån ett livslångt lärande (ibid).  

 

Digitaliseringen i skolan 

Många gånger då programmering nämns i skolsammanhang är det i samband med 

digitaliseringen. I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

(2018) förtydligas förändringar som gjorts i och med att läroplanen genom åren har 

uppdaterats. I den fjärde upplagan (2017) av läroplanen förtydligas ett nytt uppdrag där 

skolan ska stimulera den digitala kompetensen hos eleverna. I skolverkets fall nämns 

programmeringen som ett moment under digitaliseringen. I och med Sveriges satsning på 

digitalisering inom skolväsendet har programmeringen blivit en del av den digitala 

kompetens som ska förmedlas till elever och lärare (Utbildningsdepartementet, 2017). 

Utbildningsdepartementet förklarar sambandet följande: 

  
Digital kompetens är i grunden en demokratifråga. I skolan lär vi oss förstå världen för att 

kunna förändra den. Alla barn och elever behöver få förståelse för hur digitaliseringen 

påverkar världen och våra liv, hur programmering styr såväl det informationsflöde vi nås av 

som de verktyg vi använder, liksom att få kunskap om hur tekniken fungerar för att själv 

kunna tillämpa den. 

(Utbildningsdepartementet, 2017, s.3) 

  

Fyra punkter visar nedan hur kompetensen inom digitalisering hos lärare på bästa sätt bör 

användas (Grönlund och Wiklund, 2018). De innefattar att: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Computer science, CS  
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1.! Huvudmannen ska komma ihåg att trots att skolan idag är digitaliserad, är läraryrket 

delvis förändrat men minst lika viktigt. Det kräver att digitaliseringsplaneringen skall 

integrera lärare. 

2.! Det måste möjliggöras tid och rätt stöd för lärare att utveckla sin kompetens, 

förståelse och självförtroende inom digitaliseringen. 

3.! Det bör finnas en balans av digitaliseringsprocessens styrning genom förtrogenhet till 

lärares professionella didaktiska kompetens. 

4.! Lärarna behöver ett större socialt nätverk för att utvecklas, inte enbart skolans egna 

lärare. Om det sociala nätverket utvidgas blir det aktivare och det sker en stärkt 

likvärdighet inom skolhuvudmannaområdet.  

!
Punkterna kring digitalisering av lärares kompetens som nämns ovan har även förtydligats av 

Brown et al. (2014), som utgår från den då befintliga situationen i Storbritannien. Lärares 

otillräckliga kunskap om digitalisering måste sammanlänkas med hjälp av en förståelse för 

lärares förtroende och erfarenhet, lärares pedagogik, bristen på fortsatt utveckling och stöd till 

lärarna (ibid).  

 

Både internationellt och nationellt upplyses vikten, men även utmaningen mot lärares 

utveckling till en digitaliserad skolvärld (Brown et al. 2014; Grönlund och Wiklund 2018). 

Digitaliseringen och programmeringen inom skolan drivs främst av privata aktörer. Det har 

blivit en snabbt växande bransch kallad ”educational technology” (förkortat “edtech”) 

(Player-Koro och Beach, 2017). Liknande aktörer går att finna internationellt. Gruppen CAS, 

Computing at School, som bildades 2008 i Storbritannien var en del i arbetet med att utveckla 

digitaliseringen inom skolan (Brown et al., 2014). 

 

Programmering i klassrummet 

I skolan utbildas elever till att bli aktiva och nödvändiga individer och samhällsmedlemmar. 

Delaktiga och ansvarsfulla medborgare kräver en förståelse för grunderna av det digitala 

samhället. Grunderna innebär förståelse för algoritmer, kod, programvara och teknikens 

underliggande egenskaper, möjligheter och begränsningar (Mannila, 2017). Grunderna i det 

digitala samhället kan bland annat avläsas i “Kommentarmaterialet för matematik i årskurs 1-

3” (2017). Kommentarmaterialet förtydligar att elever i årskurs 1-3 påbörjar förståelsen för 

hur programmering kan användas. Det innefattar för dessa åldrar att möta stegvisa 
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instruktioner och användning av programmeringens enklare symbolspråk. Det innebär 

exempelvis att eleverna får utföra bestämda rörelser och banor samt använda och skapa 

instruktioner med hjälp av programmering och symbolspråk. 

  
“I programmering ingår att skriva kod, vilket har stora likheter med generell problemlösning. 

Det handlar bland annat om problemformulering, att välja lösning, att pröva och ompröva samt 

att dokumentera. Men programmering ska ses i ett vidare perspektiv som även omfattar 

kreativt skapande, styrning och reglering, simulering samt demokratiska dimensioner.” 

Skolverket (2017) 

  

Skolverket betonar ovan vikten av att programmering i skolan är mer än bara kodning och 

stämmer därmed överens med vad internationell forskning definierar som 

programmeringsundervisning. Begreppet programmering kopplas inom forskningen till det 

engelska begreppet “computational thinking”3. Computational thinking är en koppling mellan 

matematiken och programmeringen då det är ett sätt att lösa problem genom ett analytiskt 

tänkande (Wing, 2008). Vidare anser Wing att kärnan inom computational thinking är ett 

abstrakt tänkande, vilket leder till en process där användaren kan bestämma vilka detaljer 

som ska användas och vad som kan ignoreras. Computational thinking tolkas även av 

Mannila (2017) då hon kopplar samman begreppets innehåll med Barefoot Computing (2014) 

modell. Modellen innehåller sex olika koncept och fem olika tillvägagångssätt som kan 

användas vid programmeringsundervisning. Mannila (2017) tolkar Barefoot Computings 

begrepp följande: 

  

 

 

 

 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!I och med användandet av begreppet computational thinking kommer det engelska begreppet användas och 
inte den svenska översättningen “datalogiskt tänkande”. Detta för att den engelska benämningen används inom 
forskning och för att vi ska få rätt tolkning i studien väljer vi att inte översätta begreppet. !
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Koncept (Concepts)  Tillvägagångssätt (Approaches) 

Logiskt tänkande (Logic): 

Handlar om att logiskt resonera vad ett 

program ska göra. Om fel uppstår resonerar 

eleven sig fram till vad som ska ändras. 

 Utforskande (Tinkering): 

Eleverna ska experimentera och pröva sig fram för 

att nå det slutgiltiga resultatet. Syftet är att lära sig 

att våga utforska och pröva för att lära sig längs 

vägen. 

Algoritmer (Algorithms): 

Att lösa problem eller utgiven uppgift med 

hjälp av stegvisa instruktioner. 

 Skapande (Creating): 

En kreativ och skapande process genom 

problemlösning. 

Nedbrytning i mindre delar (Decomposition): 

Hjälper eleverna att lösa större problem eller 

komplexa situationer med hjälp av att bryta 

upp det till mindre delar. 

 Felsökning (Debugging): 

Hitta och söka fel i den programmerade koden. Detta 

kan utformas genom att eleverna tänkt fel, tänkt rätt 

men programmeringen har blivit fel eller att de 

uttryckt sig fel så att koden inte kan tolkas rätt. 

Mönsterigenkänning (Pattern): 

Hitta likheter och mönster för att effektivisera 

problemlösningen. 

 Uthållighet (Persevering): 

Med hjälp av en relevant och betydelsefull uppgift är 

chansen större att eleverna känner uthållighet inför 

det problem som ska lösas. 

Abstraktion (Abstraction): 

Fokusera på de viktiga delarna och förenkla det 

eleverna arbetar med. Vid programmering 

handlar det om att bortse från det som är 

irrelevant. 

 Samarbete (Collaborating): 

Programmering handlar om att olika kompetenser 

samarbetar för att lösa programmeringens problem. 

Utvärdering (Evaluation): 

Utvärdera lösningar för att hitta det bästa 

alternativet. 

  

  

Tabell 1: Visar en sammanfattning av Mannilas (2017, s.81–85) tolkning av Barefoots begrepp om 

Computational thinking. 

  

Skolverket samt modellen om computational thinking visar att programmering är mer än 

enbart kodning. Computational thinking är något som ständigt finns runt omkring oss, både 

direkt och indirekt, och därför behöver elever under de första åren i skolan få kunskaper kring 
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matematikämnets programmering (Wing, 2008). Flertal forskare menar att ämnet borde sättas 

in bland de unga eleverna då starka byggstenar om programmering och ett abstrakt tänkande 

kan läras för livet. Programmering som är kopplat till computational thinking bör enligt Wing 

(2008) och Giovanni Serafini (2011) införas som ett obligatoriskt ämne för alla skolnivåer. 

 

Kompetensutveckling 

All personal som arbetar i skolan har rätt till kompetensutveckling. Läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2018) beskriver rektorn som ansvarig för att 

skolans resultat och verksamhet följs upp och utvärderas i relation till de nationella målen. 

Rektorn har, i och med sitt pedagogiska ledarskap, ansvaret att bland annat ge sin personal 

den kompetensutveckling som behövs för att lärarna ska kunna utföra sitt pedagogiska 

uppdrag. Skollagen (SFS 2010:800) förtydligar detta genom att i 2 kap. 34§ förtydliga att en 

del av huvudmannens uppdrag är att möjliggöra kompetensutveckling för skolenhetens 

personal. Kompetensutveckling kan möjliggöras på olika sätt och Lärarnas Riksförbund 

beskriver åtta punkter som kan leda till en bättre kompetensutveckling för lärare. Punkterna 

som nämns är: 

 
1. Huvudmännen måste avsätta tid och pengar 

2. Staten bör öronmärka ekonomiska resurser till kompetensutveckling 

3. Skapa ekonomiska möjligheter för lärarna 

4. Störst behov av fortbildning inom ämnesfördjupning 

5. Koppling mellan högskola/universitet och skolan måste stärkas 

6. 1 000 lektorat inom grund- och gymnasieskolan 

7. Upprätta individuella kompetensutvecklingsplaner för alla lärare 

8. Alla lärare ska undervisa inom rätt ämnen och rätt år. 

(Lärarnas riksförbund, 2006, s.2–3)  

 

Punkterna visar att rektorn, huvudmännen och staten har en stor roll i de verksamma lärarnas 

förutsättning till att utvecklas inom de ämnen de undervisar i. Detta förtydligar även 

Grönlund och Wiklund (2018) som menar att skolhuvudmän och skolledare möjliggör och 

sprider den nya kunskap som lärare på deras skolenhet behöver besitta. 

  

Skolans organisation är en förutsättning för elevernas chans att uppnå målen. För att skapa 

rätt förutsättningar för lärare att lyckas med sitt uppdrag behövs tid och adekvat utrustning, 

samt en genomtänkt organisation med möjlighet till kompetensutveckling och interna 
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arbeten. Indirekta förutsättningar som krävs i skolans organisation för att elevernas chans till 

måluppfyllelse är följande: 

 
●   Om lärarna har utbildning för den undervisning de bedriver 

●   Om lärarna får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina 

uppgifter 

●   Om lärarna samverkar med andra lärare i syfte att nå utbildningsmålen 

●   Om rektorn tar ansvar för undervisningens kvalitet, inhämtar kunskap 

●   Om lärarnas undervisning och följer upp undervisningens resultat 

●   Om det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete som inkluderar undervisningen i det aktuella ämnet 

●   Om de lokaler och den utrustning finns som behövs för att uppfylla syftet med utbildningen 

(Skolinspektionen, 2010, s.13) 

 

Det går även att koppla punkterna ovan till Ertmers (2005) tankar kring en lyckad 

kompetensutveckling hos lärare. För att lärare ska utveckla och uppnå grundläggande 

förändringar i sitt pedagogiska tänkande behövs det att lärarnas övertygelser om 

undervisningen granskas. Enligt Ertmer finns det tre strategier att tillhandahålla för att lärares 

övertygelser ska förändras och utvecklas. Strategierna innebär att lärare måste få personlig 

erfarenhet4, delegerad erfarenhet5 och sociala och kulturella influenser6. Att få personlig 

erfarenhet av ett ämne innebär att praktisera ämnet och professionellt utvecklas inom det. 

Tillvägagångssätten för utveckling inom ett nytt ämne innefattar att ifrågasätta den 

undervisning läraren bedriver, tydliggöra antaganden och förutsättningar och använda 

klassrummet som platsen för utveckling. Vidare belyser Ertmer vikten av att lärares 

förtroende av det nya ämnet byggs upp av positiva erfarenheter med små förändringar innan 

större förändringar sker. I och med förändringen behöver läraren få stöttning med 

framgångsrika metoder vilket kommer leda till att lärarens inställning för det nya ämnet 

förändras. Att få delegerad erfarenhet inom ett ämne innebär att få tillgång till litteratur kring 

andras erfarenheter och forskning, vilket både kan vara lärorikt och motiverande. Det innebär 

inte enbart att läraren antar specifika klassrumsstrategier, utan ökar även förtroendet att 

använda beprövade erfarenheter i sin undervisning. Ertmer menar att om lärare fått tillgång 

till litteratur kring andras erfarenheter och forskning kan det öka sannolikheten att lärare 

känner förtrogenhet att lyckas med det nya ämnet. Sociala och kulturella influenser sker 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Eng. Personal experience 
5 Eng. Vicarious experience 
6 Eng. Social-cultural influences 
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genom att lärare får dela och samtala med andra kollegor i samma situation. När lärare får 

möjlighet att diskutera nya material, metoder och strategier är de mer benägna att förändra 

deras egen undervisning. Samtalen med andra kollegor fungerar även som stöd i risken och 

förändringen som sker i omvandlingen av undervisningen. Ertmer påstår att vikten av 

socialiserandet mellan lärare har visat sig vara behövligt i förändringen av ett nytt ämne. 

Trots att lärare får information om nya metoder och verktyg är det de sociala tillfällena med 

andra kollegor som förändrar lärares tankesätt. Slutligen menar Ertmer att vid 

kompetensutveckling bör tid ges till integration mellan kollegor för att hjälpa varandra att 

utforska det nya ämnet.  

 

Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD, (2009) stödjer Ertmers 

(2005) tre strategier och menar att lärares övertygelser, metoder och attityder är viktiga 

orsaker för att kunna förbättra pedagogiska processer. För att utbildningskvalitet och 

skolutveckling ska uppnås inom skolverksamheten krävs gemensamma mål och samarbete 

mellan verksamhetens anställda. Enskilda lärare ska inte behöva möta mål om 

kompetensutveckling själv utan insatser från andra, så som annan personal, skapar 

möjligheter till socialt och emotionellt stöd, utbyte av idéer och praktiska råd. Professionell 

utveckling och kompetensutveckling skapar samarbetsvilliga lärare med bredare pedagogiska 

metoder. 

 

Lärarnas önskemål i förhållande till programmeringsuppdraget 

Det finns en stor efterfrågan från grundskollärare kring kompetensutveckling av 

programmering och kodning, vilket beskrivs i rapporten “IT-användning och IT-kompetens i 

skolan” (Skolverket, 2016).  I rapporten undersöks förskolan, skolan och vuxenutbildningen 

och omkring 50 procent av 1624 grundskollärare och gymnasielärare som deltagit i 

enkätstudien upplever ett stort behov av kompetensutveckling inom följande områden: 

“Förebygga kränkningar på nätet, programmering/kodning7, IT som pedagogiskt verktyg, 

skapa eller hantera bild/ljud/film samt främja en säker användning av internet...” (Skolverket, 

2016, s.68). En genomsökning av forskning som gjorts kring programmering har visat vid 

upprepade tillfällen under de senaste åren att pedagoger i Sverige inte besitter den kompetens, 

utbildning och erfarenhet som krävs för att undervisa inom ämnet programmering 

(Kjällander, Åkerfeldt, Petersen, 2016). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7!Vår egen kursivering. 



!

13!

 

Lärarnas efterfrågan om att utvecklas inom digitaliseringen är styrkt. Willermark (2018) 

intervjuade, 2013, 17 svenska verksamma grundskollärare för att få deras syn och erfarenhet 

av insatser inom kompetensutveckling, med inriktning mot skolans digitalisering. En av de 

främsta utmaningar som kunde identifieras var bristfälliga förutsättningar för lärarna att 

utvecklas inom den digitala tekniken. Lärarna framhåller att den utbildning som ges är 

avskild från den undervisningspraktik som främjar dem. Utbildningarna innefattas generellt i 

form av externa föreläsningar och workshops utan en koppling till den verksamma praktiken. 

Med läraryrkets pressade arbetssituation och tidsbrist menar Willermark att det blir svårt för 

lärare att hinna kompetensutvecklas. Motivationen och drivkraften för att utvecklas inom 

området blir därmed en utmaning för de verksamma lärarna. Willermark förtydligar att det 

även finns en iver för att påskynda digitaliseringen inom skolväsendet. Nya reformer, initiativ 

till utbildning och behoven för förändring riskerar att bli ineffektiv och missgynnsam för 

lärarna om hänsyn inte visas till deras arbetssituation.�

�

Internationella studier påvisar samma resultat om lärares uppfattning i och med införandet av 

digitalisering. Brown et al. (2014) beskriver i sin artikel om hur datavetenskapen i 

Storbritannien har utvecklats. Artikeln visar på problem som kan uppstå då förändringar 

genomförs inom skolan. Skolan behöver överväga olika frågor, vilket är främst: hur 

förändringstakten påverkar skolan, hur den digitala kompetensen kan integreras i läroplanen 

och tillhandahållandet av lärare att kunna framföra den nya läroplanen. Förändringarna i 

läroplanen i Storbritannien för med sig gradvisa konsekvenser, vilket kommer att kräva 

omfattande lärarutveckling för att lärarna ska kunna utföra sitt uppdrag. De flesta lärare 

undervisar i alla ämnen till en klass (ibid). Innan det första året då programmering skulle 

undervisas i Storbritannien kände sig 60% av 300 lärare osäkra på ämnet (Heintz et al., 

2017). Huvudfokus ligger däremot inte på digitaliseringen för lärare, men samtidigt måste de 

ta till sig de digitala verktygen som ett helt nytt material inom skolan. Inom grundskolan 

krävs det inte lika omfattande material som på exempelvis gymnasienivå, men kommer 

fortfarande vara nytt för många lärare som skall undervisa inom det (Brown et al, 2014).  

 

En senare rapport visar på lärares uppfattning kring programmering efter att ämnet funnits i 

den brittiska läroplanen i ett år (Heintz et al., 2017). Två huvudsakliga utmaningar som 

uppmärksammades var lärares begränsade kunskaper om ämnet samt lärares bristande 
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självförtroende inför att undervisa det nya uppdraget. Rapporten visar, utifrån Englands 

erfarenhet, att enbart finansiellt stöd inte är tillräckligt för att lärare ska ta till sig det nya 

ämnet. Erfarenheter visar att lärare behöver skapa kontinuerlig kompetensutveckling med 

stöd från skolledningen genom tid, material och kollegialt lärande. !
!
 
 !  
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TPACK som ramverk 

I följande avsnitt presenteras ramverket TPACK som teoretisk grund för studien. TPACK 

bygger på lärares ämnes-, pedagogiska och digitala kunskaper och de skapar tillsammans fyra 

olika skärningspunkter (figur 1). Studien förhåller sig till alla skärningspunkter för att få en 

förståelse för lärares kunskaper inom matematikämnets programmering. Ramverket ligger 

även till grund för att få en förståelse för vilka förutsättningar lärare behöver när de ska 

undervisa i programmering.  

 

TPACK  

Ramverket TPACK är en vidareutveckling av Shulmans (1986) ramverk Pedagogical content 

knowledge, PCK. Genom att utforma en bra undervisning som lärare räcker det inte att vara 

en god pedagog eller att ha fördjupad ämneskunskap, utan dessa två delar behöver integreras 

med varandra (Shulman, 1986). Ramverket TPACK, Technological pedagogical content 

knowledge, skapades av Koehler och Mishra (2008) för att utöver den pedagogiska- och 

ämnesmässiga kunskapen även sammanfläta lärares digitala kunskap. Den digitala8 delen i 

ramverket behandlar kunskapen och förståelsen om hur och vilka digitala verktyg som kan 

tillämpas i undervisningen och som strategi för en utvecklad pedagogik (Willermark, 2018). 

Bra undervisning bildas genom en relation mellan komponenterna ämneskunskap (CK), 

pedagogisk kunskap (PK) och digital kunskap (TK) (Koehler och Mishra, 2008).  

 

 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Technological knowledge  
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Figur 1: Modell av TPACK som visar på lärares pedagogiska-, ämnesmässiga- och digitala kompetens ( 

Koehler och Mishra, 2008, s.3).  

 

Figur 1 illustrerar de tre kärnkomponenter som TPACK består av. Kärnkomponenterna bildar 

tillsammans fyra skärningspunkter som beskriver kombinationen mellan dem. De fyra 

kombinationer som beskrivs är: pedagogisk ämneskunskap (PCK), digital pedagogisk 

kunskap (TPK), digital ämneskunskap (TCK) och slutligen digital pedagogisk ämneskunskap 

(TPACK) (Willermark, 2018; Koehler och Mishra, 2008).  

 

Pedagogical Content Knowledge (PCK) betyder att pedagogisk kunskap och ämneskunskap 

är beroende av varandra. Det innefattar vetskap om hur undervisning ska formas utefter ett 

ämnesinnehåll och hur undervisningen bör utformas för att sträva mot elevers lärande och 

måluppfyllelse (Willermark, 2018). Kombinationen mellan komponenterna bildar en 

förståelse mellan vad som är lätt och svårt inom det specifika ämnet och hur detta ska 

anpassas till elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter (Shulman, 1986).  

 

I studien tas PCK i beaktande genom att studera lärarens kunskaper kring programmering 

som ämneskunskap i kombination med lärarens pedagogiska kunskaper. Exempelvis studeras 

om lärare genom kompetensutveckling fått specifika ämneskunskaper kring programmering i 

kombination med om läraren fått förutsättningar att praktisera sin ämneskunskap i klass.   

 

Technological Pedagogical Knowledge (TPK) bygger på kunskap kring hur en lärares 

pedagogik kan förändras beroende på vilka digitala verktyg9 som används när läraren 

undervisar. Läraren har en kunskap om hur det digitala verktyget kan påverka sin pedagogik. 

Exempelvis känner läraren en säkerhet i hur datorer fungerar och kan anpassa den kunskapen 

till hur läraren undervisar med datorerna i klass. Läraren behöver kunskap kring hur 

pedagogiken kan påverka undervisningen med olika digitala verktyg som används samt 

relationen mellan lärarens egna pedagogiska strategi och valet av teknik (Willermark, 2018). 

Om läraren gör rätt val gällande de digitala verktygen som används i undervisningen lär det 

skapa en ny och meningsfull form av pedagogik utifrån skärningspunkten TPK (Koehler och 

Mishra, 2008). 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Exempelvis datorer, iPads eller projektor  
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Studien undersöker skärningspunkten TPK genom att studera hur lärares digitala kunskap i 

förhållande till lärares pedagogiska kunskap formar undervisningen. Till exempel hur 

lärarens val av digitala verktyg kan påverka pedagogiken i undervisningen. Om läraren väljer 

att använda iPads istället för datorer i sin undervisning, har läraren gjort ett aktivt val av vad 

som anses vara bäst för undervisningen. På så sätt använder läraren digitala verktyg anpassat 

till sin pedagogiska kunskap. TPK är inte kopplat till något specifikt skolämne utan går att 

applicera på all undervisning som läraren utför. Det som kommer att undersökas i studien, 

utifrån TPK, är om lärare har fått förutsättningar att utveckla sina kunskaper om hur digitala 

verktyg kan stödja deras pedagogiska kunskaper. Har läraren en förståelse för hur samspelet 

mellan digitala verktyg och sin pedagogiska kompetens kan förbättra lärandet? 

 

Technological Content Knowledge (TCK) bygger på hur lärare sammanflätar digitala 

verktyg10 med den ämneskunskap som ska läras ut (Willermark, 2018).  Till skillnad från 

TPK handlar TCK om att ett specifikt ämne förtydligas med hjälp av rätt digitalt verktyg. De 

digitala verktygen kan användas för att illustrera, bearbeta och förstå ett specifikt 

ämnesinnehåll. När läraren ska lära ut ett ämne kan de digitala verktygen samt de digitala 

lärplattformarna11 användas som ett stöd för att undervisa rätt ämnesinnehåll (ibid).  

 

Denna studie förhåller sig till TCK genom att ta reda på vad läraren vill undervisa i ämnet 

med hjälp av digitala verktyg. Exempelvis kan läraren förtydliga ämnesinnehållet i 

programmering med hjälp av digitala sidor som code.org eller skratch. TCK handlar inte om 

hur läraren lär ut ämnet med digitala verktyg utan vad läraren lär ut med hjälp av digitala 

verktyg. Det som kommer undersökas i studien, utifrån TCK, är vad läraren anser att hen kan 

undervisa rent ämnesmässigt inom matematikämnets programmering med stöd av de digitala 

verktyg som finns. Har läraren fått kunskaper om de olika lärplattformarna, t.ex. code.org 

eller skratch, och kan de anpassa dem till matematikämnets programmering?   

 

Sammanfattningsvis kan exempel av de tre skärningspunkterna för en lärares 

programmeringsundervisning se ut följande: 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10!Exempelvis iPads, datorer eller lärplattformar som skratch eller code.org 
11!Ett mer specificerat begrepp för appar eller hemsidor som skratch eller code.org  
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Figur 2: Exempel på hur skärningspunkterna kan se ut i praktiken 

 

Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) omfattar hur digitalisering, 

pedagogik och ämnesinnehåll påverkar varandra. TPACK innefattar lärarens dagliga arbete 

om hur kombinationen mellan de tre komponenterna kan skapa ett meningsfullt lärande vilket 

ska anpassas efter elevgrupp, ämne och situation (Willermark, 2018). Dagens situation kring 

tekniskt bruk beskrivs som unik och komplex (Wing, 2008). Läraren ska inte bara lära ut ett 

ämne, i detta fall programmering, utan ska också lära ut och använda ett digitalt verktyg i 

samband med det (ibid).  

 

Kopplingen mellan kärnkomponenterna bildar tillslut ramverkets TPACK. Ramverket 

sammanstrålar lärares digitala-, pedagogiska och ämnesmässiga kunskap och med goda 

kunskaper kan undervisningen bli effektiv, både för läraren och för eleverna. Lärare med god 

TPACK kan i studiens fall undervisa ämnet programmering med hjälp av rätt digitalt verktyg 

på ett pedagogiskt och individanpassat sätt. Läraren kan även kritiskt välja digitala verktyg 

och anpassa dessa efter rätt ämnesinnehåll och den klass som ska undervisas.  

!  
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Metod 

I detta avsnitt kommer studiens metoder att beskrivas och motiveras. För att besvara 

forskningsfrågorna gjordes 42 enkäter och intervjuer med fem lärare och tre rektorer. 

Studiens intervju- och enkätfrågor utgick från Ertmers (2005) teori om kompetensutveckling 

och från ramverket TPACK:s olika skärningspunkter. Därefter gjordes en tematisk analys för 

att få fram resultat som kunde besvara studiens forskningsfrågor.  

 

I studien kombineras en webbaserad enkät med en kvalitativ intervju. Kombinationen av de 

två metoderna väger upp metodernas för- och nackdelar. En fördel med intervju som metod 

är att informanten kan få hjälp om missförstånd uppstår vid besvarandet av frågorna, vilket 

inte sker när informanten besvarar frågor via en enkät. Däremot kan de som utför intervjuerna 

påverka informanternas svar och därför väger enkätens data upp de insamlade svar som fås av 

de två olika undersökningarna (Bryman, 2018).  

 

Webbaserad enkät 

I studien gjordes en webbaserad enkät (bilaga 2), utformad via Google formulär, bestående av 

20 frågor riktade mot lärares uppfattningar och förutsättningar om det nya uppdraget 

programmering. Enkäten var uppdelad i tre delar; bakgrundsinformation om informanten12, 

kompetensutveckling och undervisning. Uppdelningarna möjliggjorde att enkäten inte 

upplevdes för omfattande av respondenten. En professionellt utformad layout, som 

exempelvis Google formulär, kan öka möjligheten till en ökad svarsprocent (Bryman, 2018). 

Innan enkäten skickades ut pilottestades den. Därefter mejlades enkäten till 89 stycken 

grundskollärare för årskurs 1–3. När inte mejladresser till alla grundskollärare fanns, på 

skolornas hemsida, kontaktades cirka 40 stycken rektorer i hopp om att de skulle 

vidarebefordra enkäten till sina anställda. Totalt besvarades enkäten av 42 stycken 

grundskollärare för årskurs 1–3. Både mejlet och början av enkäten innehöll ett missivbrev 

(bilaga 1) som förklarade syftet med studien.  

 

De första frågorna i enkäten berörde bakgrundsinformation om informanterna, tex kön, ålder i 

yrket etc. Detta gjordes för att kunna undersöka ifall det fanns en korrelation mellan olika 

grupper i vår enkätdata. Den andra delen av enkäten utformades utifrån Ertmers (2005) teori 

om kompetensutveckling och den konstruerades för att få reda på hur kompetensutvecklingen 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Exempel ålder, kön och arbetslivserfarenhet 
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har sett ut för lärare inom matematikämnet programmering. Frågorna här ställdes för att ta 

reda på vilken kompetensutveckling lärarna fått och vilken kompetensutveckling de föredrog. 

Den sista delen av enkäten studerade lärares kunskaper och förutsättningar att undervisa 

ämnet programmering. Här kom frågor som berörde till exempel utrustning, vilken tid lärare 

lagt på programmeringsuppdraget och om lärares kunskaper för att undervisa i 

programmering utifrån TPACK:s skärningspunkter.  

 

Kvalitativ intervju 

Studien grundar sig även på en semistrukturerad kvalitativ intervju. Inför intervjuerna 

skapades en intervjuguide som bestod av elva frågor för rektorerna (bilaga 4) och 13 frågor 

för lärarna (bilaga 5). Intervjun bestod av öppna frågor och kunde därmed röra sig i olika 

riktningar (Dearnley, 2005). Förfrågan om deltagande i intervjun skedde genom att cirka 40 

rektorer kontaktades via mejl med ett inkluderande missivbrev (bilaga 3) som förklarade 

syftet med studien. I mejlet förfrågades både en intervju med rektor och med grundskollärare 

för årskurserna 1–3. På grund av vagt intresse kontaktades även ett flertal rektorer via 

telefonsamtal. Totalt deltog åtta informanter i studien, varav tre stycken rektorer och fem 

stycken grundskollärare för årskurs 1–3. Intervjuerna tog cirka 20 minuter vardera. Under 

intervjuerna var det av stor vikt att informanten kände sig trygg för att ärligt kunna besvara 

hur verkligheten är, därför var platsen som intervjuerna ägt rum på en viktig faktor för ett 

lyckat resultat (Dearnley, 2005). Intervjuerna skedde därmed på en plats vald av informanten 

själv.  

  

Utformning av intervjuguide  

Intervjuguiden som användes vid lärarintervjuerna bestod av 13 stycken grundfrågor. Först 

ställdes ett antal uppvärmningsfrågor som fanns för att göra informanten bekväm i 

situationen. Därefter ställdes frågor riktade mot studiens första forskningsfråga för att få 

information om vad informanten kände generellt kring programmering och vilka 

förutsättningar läraren fått genom exempelvis kompetensutveckling. Forskningsfråga 2 

besvarades av frågor som främst grundade sig på ramverket TPACK. Frågorna var riktade så 

att de skulle kunna besvara lärarens pedagogiska, ämnesmässiga och digitala kompetens. 

Lärarna fick även svara på frågor gällande den tid de lagt på att utveckla sina kunskaper kring 

programmering och hur de vill undervisa ämnet utifrån det centrala innehållet i Lgr 11. 
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Intervjuguiden som användes vid intervjuerna med rektorernas bestod av 11 grundfrågor och 

var uppdelad i två delar. Första delen innehöll ett antal uppvärmningsfrågor med samma syfte 

som vid lärarintervjuerna. Den andra delen handlade om vilka förutsättningar de gett till sin 

personal att kompetensutvecklas och vad den kompetensutvecklingen i så fall har inneburit. 

Frågorna om rektorernas egna kompetensutveckling kring programmering ställdes för att 

förstå rektorernas egna kunskap inom området och hur det i sin tur kan ha påverkat lärarnas 

förutsättningar att undervisa i programmering. 

 

Analysmetod 

I analysen bearbetades intervju- och enkätsvar. Först gjordes en analys av lärarnas 

intervjusvar, för att sedan följas upp med en analys av rektorernas intervjuer och därefter en 

analys av enkätsvaren. Datainsamlingsmetoderna analyserades var för sig för att senare 

jämföras. Av den insamlade data gjordes en tematisk analys, vilket innebar att identifiera, 

analysera och redogöra för teman som gav en detaljerad förståelse för den insamlade data 

(Braun och Clarke, 2008).  

 

Intervjudata 

Under analysen av intervjuerna utgick vi från Brauns och Clarkes (2008) tolkning av tematisk 

analys. Analysen utgick från sex olika faser; transkribering (1), skapa intressanta kategorier 

(2), söka efter kategorierna i text (3), granska ytterligare utifrån specifika teman (4), definiera 

och namnge varje tema (5) och det slutliga resultatet presenteras i rapporten (6). Först 

transkriberades de intervjuer som gjorts med rektorer och lärare. Varje ljudfil lades över på 

dator och transkriberades via webbprogrammet otranscribe.com. All den text som 

transkriberats kopierades in i ett dokument som sparats ner under pseudonymer för att sedan 

skrivas ut (1). Efter transkriberingen skapades kategorier som skulle användas när den 

transkriberade texten analyserades för att strukturera upp den data vi samlat in. Kategorierna 

skapades utifrån de frågor som ställdes under intervjuerna. Exempelvis rörde vissa frågor mer 

kompetensutveckling, lgr 11 eller specifikt skärningspunkterna i TPACK och därför blev de 

egna kategorier. Olika kategorier skapades för rektorernas och lärarnas intervjuer då dessa 

intervjuguider skiljde sig åt (2).  

 

När den transkriberade data från lärarnas intervjuer lästes igenom markerades varje kategori 

med en enskild färg, för att enkelt kunna urskilja vilket uttalande de haft om vilken kategori. 
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Efter kategorisering av texterna kopierades citat ut från varje kategori och sammanställdes i 

tabeller tillsammans med de andra lärarnas svar (3). Efter kategoriseringen analyserades 

lärarnas intervjuer ytterligare utifrån mer specificerade teman (4). Då TPACK är ramverket 

för studien, fanns det ett behov av att förhålla sig till eventuella teman som kunde påverka 

TPACK och tolkningen av den insamlade data. Inom forskningsfråga 1 bildades teman som 

kom att avvika något från TPACK, eftersom de fokuserade mer på vilka förutsättningar lärare 

har givits för att utveckla sina kunskaper inom matematikämnets programmering. Temana 

namngavs (5) och kom att bestå av fem olika teman. 

 

PCK, TPK och TCK blev de tre första teman som användes i studien. I sorteringen av data 

kategoriseras skärningspunkterna var för sig och fortsatte att bli varsitt tema när resultatet 

skulle sammanställas. För att kunna besvara forskningsfrågorna utifrån TPACK som ramverk 

behövde studiens analys förhålla sig till de tre skärningspunkterna och skapa teman utifrån 

dem. I analysen klipptes relevanta citat ut från lärarnas intervju- och enkätsvar och kopplades 

till denna studies tolkning av de tre skärningspunkternas betydelse (tabell 2).  

 

Skärningspunkt Skärningspunkternas 
betydelse 

Exempel från lärare 

PCK (Pedagogical Content 
Knowledge) 

Om lärare genom 
kompetensutveckling fått specifika 
ämneskunskaper kring 
programmering i kombination med 
om läraren fått förutsättningar att 
praktisera sin ämneskunskap i 
klass. 

Lärare 2 -  
“Mer vill man ju alltid ha. Alltså 
jag vill ju alltid lära mig mer för 
att känna mig hundra procent 
trygg i det jag gör. Och det gör jag 
inte just, alltså jag känner mig inte 
hundra procent trygg. Men jag 
känner att jag har möjlighet. Vi 
har en ganska fungerande grupp.” 

TPK (Technological Pedagogical 
Knowledge) 

Om lärare har en förståelse för hur 
samspelet mellan digitala verktyg 
och sin pedagogiska kompetens 
kan förbättra lärandet. 

Lärare 3 - 
“...till den här ettan fixar jag det. 
Ja men det går, men jag skulle 
absolut välja halvklass, och så 
kanske ha sån här stationer med 
bluebot.” 

TCK (Technological Content 
Knowledge)  

Om lärare anser att hen kan lära ut 
matematikämnets programmering 
med stöd av digitala verktyg. 

Lärare 5 - 
“Sen så har vi jobbat med dem här 
olika sidor på nätet egentligen. 
Code.org ganska mycket. Deras 
sådan här 20 timmarskurs som 
finns, har vi gjort.” 

 

Tabell 2: Förklaring på hur lärares data i analysen kopplades till skärningspunkternas betydelse.  
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Kompetensutveckling av programmering blev det fjärde temat och innefattade vad lärare 

besvarade angående den kompetensutveckling som de fått. I temat ingick även om lärare 

under sin kompetensutveckling praktiserat ämnet i klass. Kategorin kopplades till temat 

eftersom Ertmers (2005) teori belyser att praktisering av ett nytt ämne behöver ske när 

kompetensutveckling ges. När intervjudata analyserades skapades en kategori om lärares 

förtroendetid vilket kom att bli en naturlig del av temat, eftersom kompetensutvecklingen 

visade sig ha skett både innanför och utanför lärares förtroendetid. 

 

Lärares inställning till programmering gällande deras syn på det nya uppdraget blev det sista 

temat i analysen. Att skapa en inblick i lärarnas syn är grundläggande för att förstå deras 

inställning till programmering och motivationen att vilja utveckla sin kunskap inom ämnet. 

En annan relevant kategori som kopplades till temat innefattade hur lärare tolkade det nya 

uppdraget utifrån Lgr 11. Tolkningar kan skilja sig från lärare till lärare och kan därför 

påverka deras inställning till uppdraget.  

 

Rektorernas intervjusvar analyserades också utifrån de sex faserna. Efter transkriberingen 

hade gjorts (1) skapade vi  olika kategorier att förhålla oss till (2). Därefter kunde vi använda 

kategorierna för att sortera data (3). Det innebar att varje kategori färgkodades och kopierades 

in i tabeller tillsammans med de andra rektorernas svar. Därefter specificerades kategorierna 

till teman och namngavs, “Rektorernas inställning till programmering” och “Hur 

kompetensutveckling har skett och upplevts av rektorer” (4 och 5). Anledningen till att dessa 

teman skapades berodde på att de är två faktorer som påverkar de förutsättningar som ges till 

lärare för att utföra det nya uppdraget programmering. Under intervjuerna märktes att 

rektorernas inställning till det nya uppdraget även påverkade de förutsättningar som gavs för 

lärare att kompetensutvecklas, och därmed blev denna kategori viktig för det slutgiltiga 

resultatet. I analysen undersöktes rektorernas svar på vad de fått för förutsättningar från 

huvudmannen och vad de senare hade kunnat ge för förutsättningar till lärarna.  

 

Enkätdata 

Då enkäten var utformad via Google formulär sammanställdes alla 42 enkätsvar i färdiga 

diagram. Studiens enkätdata kunde sedan analyseras utifrån ramverkets tre skärningspunkter, 

vilken kompetensutveckling lärare fått kring ämnet och vilken möjlighet till adekvat 

utrustning som fanns att tillgå på informantens skola. Analysen utgick från samma teman som 
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intervjumaterialet eftersom data från de två metoderna skulle kunna jämföras. Då enkätdata 

analyserades efter intervjudata behövdes nya kategorier och teman inte bildas. Data fördes 

därefter in i en tabell (figur 3) i samma dokument där lärarnas intervjusvar fanns, för att få en 

översikt samt kunna göra en jämförelse mellan dem. 

 

Utrustning på 
skolan 

Kompetens- 
utveckling 

PCK TPK TCK 

Tabeller från 
enkätmaterial  

    

 

Figur 3: Exempel på hur tabellen såg ut när enkäten sammanställdes. 
 

Etiska överväganden 

Studien riktar sig mot verksamma lärare och rektorer och frågor om skyddandet av 

informanternas medverkan och deras information har i största möjliga utsträckning skyddats 

(Vetenskapsrådet, 2017). De etiska principer som är väsentliga att förmedla till informanter 

enligt Bryman (2018) och som studien förhållit sig till är följande: 

-! Informationskravet. Deltagarna informerades om undersökningens syfte och om olika 

moment som ingick i studien. Informanterna blev medvetna om att det var frivilligt att 

delta samt att inga skäl behövdes för att hoppa av studien. 

-! Samtyckeskravet. Informanterna fick själva bestämma över sin medverkan i studien. 

-! Konfidentialitetskravet. Informanterna var medvetna om att deras personuppgifter 

behandlades med största möjliga sekretess. 

-! Nyttjandekravet. De uppgifter som samlades in från informanterna användes enbart 

för forskningens ändamål och kom att förstöras vid studiens slut.!  
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Resultat 

I följande avsnitt sammanställs den analys vi gjort av den insamlade data, vilket inkluderar 

enkätsvar samt intervjuer från tre rektorer och fem lärare. Resultatet är uppdelat i tre delar, 

den första delen innehåller analys av intervjuer och enkätsvar med lärare, den andra 

inkluderar intervjuerna med rektorerna och den sista delen är en övergripande 

sammanfattning över resultatet utifrån forskningsfrågorna.  

 

Lärare 

I den här delen presenteras hur lärares pedagogiska-, ämnesmässiga- och digitala kunskaper 

förhåller sig till TPACK:s tre skärningspunkter PCK, TPK och TCK. Därefter presenteras 

lärares inställning till det nya uppdraget och vilka förutsättningar de har fått för att nå 

TPACK:s skärningspunkter i form av den kompetensutveckling som givits dem.  

 

Lärares pedagogiska ämneskunskap kopplat till programmering 

I enkäten besvarade 42 stycken lärare frågan om de utifrån sina ämneskunskaper är förtrogna 

att undervisa programmering i sin nuvarande klass (figur 4). Drygt 1/3 (16 st) av lärarna har 

besvarat att de inte vet eller att de inte har tillräckligt med ämneskunskap för att undervisa i 

programmering. Tillräckligt med pedagogiska ämneskunskaper (PCK), som tidigare nämnts, 

är ett krav för en bra undervisning enligt TPACK. 

 

 
Figur 4: Är lärare förtrogna att undervisa i programmering i sin klass utifrån nuvarande ämneskunskap? 
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I det insamlade intervjumaterialet framkommer det att de flesta av de fem intervjuade lärarna 

ansåg att de hade tillräckligt med ämnesmässiga kunskaper för att undervisa i programmering 

i sin nuvarande klass. Enkäten visar att de lärare som fått kompetensutveckling känner sig 

mer förtrogna att undervisa programmering i sin nuvarande klass än de som inte fått 

kompetensutvecklingen (Figur 5). Dock visar de intervjuade lärarna att de i framtiden 

kommer att behöva mer påfyllning kring ämnet och att det kommer ställas högre krav på 

dem. Ett uttalande av lärare 3 lyder följande: “Jag klarar mig upp till trean men skulle nog 

behöva påfyllning, kan man väl säga, skulle absolut inte skada.”. Vidare berättar läraren att 

hen däremot kommer behöva förkovra sig själv i framtiden när eleverna går i trean eftersom 

eleverna då kommer ha en annan nivå. De övriga lärarna önskade även att få mer påfyllning 

kring ämnet eftersom att eleverna i allt tidigare åldrar kommer att undervisas i 

programmering. Lärare 1 betonade att de borde få fler konkreta exempel på hur hen kan 

arbeta i de lägre åldrarna med programmering, för att kunna utöka den befintliga kunskapen 

som finns.  

 
Figur 5: En jämförelse mellan de lärare som fått eller inte fått kompetensutveckling inom programmering och 

om de är förtrogna att undervisa inom ämnet i sin klass. 

 

Trots att lärarna var förtrogna att undervisa ämnet i sin klass ville de ha mer ämneskunskaper 

kopplade till programmering, och efterfrågade därmed mer kompetensutveckling. Det 

framgick delvis att den nuvarande ämneskunskap som lärarna besatt behövde utvecklas, även 
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om lärarna gjorde så gott de kunde när de undervisade inom den matematiska 

programmeringen. Lärare 2 beskrev att hen inte känner sig hundra procent trygg i det hen 

gör, men att det fanns möjlighet att uppnå hundraprocentig trygghet. I sin tur ansåg lärare 5 

att det inte är möjligt att kunna allting perfekt, utan att det är först när hen sätter igång att 

arbeta med programmering som det visar sig hur det fungerar i verkligheten. Liknande 

resultat gick att avläsa i enkäten där de flesta lärare som fått kompetensutveckling trots det 

fortfarande efterfrågade mer ämneskunskaper. Däremot var det en större andel av de som inte 

fått kompetensutveckling inom programmering som ansåg att de behövde mer 

ämneskunskaper (figur 6). 

 
Figur 6: Om lärare vill ha mer ämneskunskap inom programmering. En jämförelse mellan lärare som fått eller 

inte fått kompetensutveckling inom programmering.  

 

Sammanfattningsvis framkom det att lärarna inte kände att de hade den kompetens inom 

området som de önskade. Även visade det sig att kompetensutveckling kan ha en betydande 

roll för om lärare kände en förtrogenhet att undervisa inom programmering i sin klass. Dock 

gällde den bristande kompetensen inom PCK (Pedagogical Content Knowledge) främst en 

osäkerhet kring lärarnas ämnesmässiga kunskaper och handlade mindre om deras 

pedagogiska kunskaper.  
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Lärares digitala pedagogiska kunskap kopplat till programmering 

 
Figur 7: Lärares säkerhet att använda digitala verktyg i sin undervisning.  

 

I enkätundersökningen har svaren på frågan kring hur säkra lärare är på att använda digitala 

verktyg i sin undervisning varierat. Häften av alla lärare (21 st) som besvarade enkäten var 

osäkra eller ganska osäkra på att använda digitala verktyg i undervisningen, medan den andra 

halvan var säkra eller mycket säkra på att använda digitala verktyg (figur 7). Samma resultat 

går att tolka i intervjuerna då lärarna hade en delad uppfattning kring hur säkra de var i att 

använda digitala verktyg inom sin undervisning. En del lärare menade att om de testat de 

digitala verktyg som är tänkta att användas så har de inga problem med att använda digitala 

verktyg. Lärare 3 belyste dock vikten av att gruppens storlek kan påverka användningen av 

digitala verktyg trots att möjligheten till utrustning finns på skolan. Läraren visade att den 

pedagogiska kunskapen är något svagare när digitala verktyg ska användas. Hen blir tryggare 

om gruppens storlek halveras när digitala verktyg används. Lärare 2 och lärare 4 gav även ett 

intryck om att de besatt en osäkerhet i att använda sig av digitala verktyg, främst datorer. 

Osäkerheten har stoppat dem till viss undervisning med digitala verktyg. En av lärarna 

menade: “Men det är väl sen det här mer digitala, som jag känner att man saknar mest. Som 

jag känner mig mest osäker i eller vad jag ska säga”. Trots detta gav båda lärarna en 

uppfattning om att de hade en vilja att lära sig hur digitala verktyg kan användas i samband 

med undervisning.  

 

En faktor som påverkar lärares möjlighet att uppnå kunskaper i användandet av digitala 

verktyg i sin undervisning är om verktygen finns att tillgå på skolan (Grönlund & Wiklund, 

2018). Enligt enkäten (figur 8) har de flesta lärare tillgång till någon typ av digitalt verktyg på 
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deras arbetsplats. Den digitala utrustning som störst andel lärare hade tillgång till var: datorer 

(92,9%, 39 st), iPads (66,7%, 28 st) och till sist robotar eller liknande föremål (57,1%, 24 st). 

 
Figur 8: Andelen adekvat utrustning som finns på skolor där medverkande lärare arbetar.  

 

Lärarna som intervjuades visade också på att variationen av digitala verktyg varierade mellan 

skolor i den kommun där studien var gjord. Lärare 1 och lärare 2 uppmärksammade 

avsaknaden av datorer för användning i de lägre åldrarna och att möjligheten till digitala 

verktyg skulle uppskattas av både lärare och elever. Lärare 1 berättade: “I ettan och tvåan har 

vi inga datorer, punkt slut /.../ så att det jag skulle verkligen behöva fler datorer eller iPads 

eller sådär. Det hade varit skoj såklart och eleverna hade man hade ju fångat eleverna otroligt 

mycket”. Resterande lärare som intervjuades hade alla tillgång till datorer eller iPads. Enbart 

en lärare som intervjuades hade tillgång till användandet av robotar i sin undervisning.  

 

Sammanfattningsvis visade intervju- och enkätsvar att lärare var osäkra när digitala verktyg 

skulle användas. Viljan att lära sig den nya tekniken fanns men möjligheten till adekvat 

utrustning och tid till egen kunskapsutveckling var faktorer som stoppade lärarnas 

förtrogenhet med TPK (Technological Pedagogical Knowledge).  

  

Lärares digitala ämneskunskap kopplat till programmering 

I samband med vilken utrustning som fanns på skolorna besvarade lärarna frågan om 

vilken/vilka verktyg de helst vill använda i programmeringsundervisningen. 
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Figur 9: Med vilka verktyg lärare helst undervisar programmering inom matematik med.  

 

I figur 9 går det att avläsa att lärare helst använde sig av digitala verktyg om möjligheten 

fanns för att undervisa den matematiska programmeringen. Lärarna i enkäten var mindre 

intresserade att använda lånad utrustning från annan verksamhet eller underlag i form av 

kopieringsmaterial. I intervjuerna framgick det att alla hade tillgång till olika digitala verktyg, 

främst datorer och iPads men i olika omfattning. Majoriteten av de intervjuade lärarna ansåg, 

likt enkätens resultat, att de gärna använde sig av robotar eller liknande föremål. Lärare 5 

som hade möjlighet till en robot förtydligade dock att skolan, inklusive läraren själv, inte 

flitigt använt sig av roboten när den matematiska programmeringen skulle läras ut. Läraren 

förklarade sitt digitala användande följande: “Jag har bara använt datorer och så analogt 

papper och funderat och så, men det digitala så är det datorer. Vi har inte haft tillgång till så 

många iPads som vi skulle ha behövt och sen har inte jag använt mig utav botsen.”. 

 

Lärare, i såväl enkäten som i intervjuerna, förespråkade att använda sig av digitala verktyg 

vid arbetet med programmering. Antalet datorer och iPads varierade däremot på skolorna och 

likaså kunskapen om de olika digitala verktyg som fanns. Lärare 4 förtydligade att hen är som 

mest osäker när det kom till den digitala programmeringen eftersom att det var något helt nytt 

för läraren. När läraren i framtiden har sin klass i årskurs 3, kommer hen att vilja använda 

några av de faktiska webbsidor och program som finns, men ansåg att hen behöver bli mer 

van med dem först. De flesta av de intervjuade lärarna förespråkade användandet av olika 

typer av gratissidor som Code.org och Scratch för att träna blockprogrammering. De båda 

gratissidorna underlättar för läraren eftersom det finns tips på lektioner. Lärarna menade dock 

att de själva vill ha testat sidorna innan de ska lära ut dem till eleverna. 
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Sammanfattningsvis visade lärarna att de har en vilja i att lära ut programmering med digitala 

verktyg. Lärarna visade att de digitala hjälpmedel som fanns underlättade planeringen och 

lektionsinnehållet av den matematiska programmeringen. Analysen visade att lärarnas 

digitala ämneskunskap för tillfället inte är tillräcklig för skärningspunkten TCK 

(technological content knowledge). Däremot hade lärarna en önskan om att utvecklas kring 

hur digitala verktyg kan användas för att lära ut den matematiska programmeringen som lärs 

ut i årskurserna 1–3. 

 

Lärares kompetensutveckling i programmering 

Den data som rörde kompetensutveckling har varierat hos de medverkande lärarna. Utav de 

42 lärare som deltog i enkätundersökning var det 85,7 % (36 st) som fått 

kompetensutveckling inom digitaliseringen, men enbart 52,4% (22 st) som fått 

kompetensutveckling inom programmering. Från den data som samlades in via enkäten gick 

det att utläsa att lärarna främst skaffade sig kunskap för att undervisa i programmering via 

workshops eller att de lärde sig på egen hand inom deras förtroendetid, men resultatet visade 

även att 42,9% (18 st) upplevde att de lärde sig utanför sin förtroendetid (figur 10).   

 

 
 

Figur 10: Hur lärare skaffade sig kunskap för att undervisa i programmering.  

 

Lärarna som intervjuades har alla fått någon form av kompetensutveckling, men i vilken 

utsträckning varierade för lärarna. Lärarna hade fått minst två utbildningstillfällen som de 

själva inte ansvarade över. Lärare 5 avvek något då hen var med i en IKT-grupp och fick 

delvis kompetensutveckling därigenom. Den typ av kompetensutveckling som de intervjuade 

lärarna betonade var; utbildningsdag med skolverket tillsammans med alla kommunens 
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lärare, workshop, skolområdesdagar med IT-pedagog, enstaka tillfällen med IT-pedagog, 

skolverkets “programmeringslyft” och punktinsatser av IT-pedagog vid behov. Lärarna 

förtydligade även resultatet från enkäten då de menade att egen tid, utanför förtroendetiden, 

lades till för att fördjupa sina kunskaper kring området. Dock klargjorde lärare 2 att hen inte 

kommer sitta utanför sin arbetstid med just programmeringen på följande vis: 

 

“...det lilla jag har gjort kan jag känna att det har jag gjort inom arbetstid. 

Jag känner att jag hade velat göra mer, men har valt att inte använda fritiden 

till det, den här gången. Vis av erfarenheter liksom säga att, känns som att 

med datorer och sådant har man suttit timmar hemma. Och lärt sig olika 

dataprogram och olika sådana här saker och så har man jobbat med det en 

termin, och så har de bytt. Nu har jag känt att den här gången… vill jag veta 

vad jag ska lära mig innan jag sätter mig hemma. 10–20 timmar och lär 

mig.” 

 

Enkäten visade att av de 22 lärare som fick kompetensutveckling inom programmering, hade 

drygt hälften fått möjlighet att praktisera sina kunskaper i klass. Resterande besvarade att de 

inte vet eller att de inte alls fått denna möjlighet (figur 11). Av de lärare som intervjuades 

hade alla undervisat någon form av programmering efter att de kompetensutvecklades. 

Undervisningen från lärarna varierade beroende på vilken kunskap läraren hade om ämnet. 

Alla lärare hade undervisat den analoga programmeringen med stegvisa instruktioner, pilar 

och “människorobotar”. De lärare som visat kunskap om digitala verktyg beskrev även hur de 

arbetade med programmering digitalt. Lärare 5 berättade om deras arbete med digital 

programmering: “Sen så har vi jobbat med dem här olika sidor på nätet egentligen. Code.org 

ganska mycket. Deras sådan här 20 timmarskurs som finns, har vi gjort.” 
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Figur 11: Visar om läraren i fått möjlighet att praktisera kunskapen i klass när de fått kompetensutveckling för 

programmering.  

 

I enkäten visade resultatet att i stort sett alla lärare som fick kompetensutveckling inom 

programmering även diskuterat den nya kunskapen med sina arbetskollegor (figur 12). Det 

kollegiala lärandet varierade dock hos de lärare som intervjuades. De lärare som fick 

möjlighet att kontinuerligt diskutera kunskapen med andra kollegor uppskattade detta och 

menade att det hade gett trygghet till undervisningen. Lärare 2 beskrev: “Nu tycker jag att det 

börjar kännas roligt. Bara man fick tid att bolla och så”. De lärare som inte fick möjlighet till 

kollegialt lärande efterfrågade istället sådana tillfällen, “Det jag saknar är väl mer den här 

kollegiala samverkan med andra lärare, att man kan diskutera”. 

 

 
 
Figur 12: Visar om lärare i samband med kompetensutveckling av programmering fått möjlighet att diskutera 

den nya kunskapen med arbetskollegor.  

 



!

34!

Sammanfattningsvis visade vårt resultat att trots att alla lärare fått kompetensutveckling så 

vill lärarna ha mer ämneskunskap kring programmering men också mer kunskap kring 

digitala verktyg. Hur och vilken typ av ytterligare kunskap lärarna ville ha varierade. 

Däremot visade analysen av intervjudata att alla lärare ville känna sig ännu säkrare när de ska 

undervisa i ämnet programmering. 

 

Lärares inställning till programmering 

Lärarna som intervjuades beskrev att när de fick reda på att de skulle undervisa i 

programmering skapades en oro och en stress hos dem eller deras lärarkollegor. Stress var 

något som nämndes ett flertal gånger under de intervjuer som gjordes med lärarna. Lärarna 

uttryckte att stress främst handlade om att de kände att de inte kunde ämnet eller att ordet 

programmering skapade en oro kring undervisningens nivå. Stressen började lägga sig hos ett 

flertal lärare när kompetensutveckling gavs, då förståelsen ökade kring vad programmering 

för lägre åldrar innebar. De flesta intervjuade lärarna kände då att programmeringen var mer 

hanterbar och att det som skulle läras ut inte var så märkvärdigt för de lägre åldrarna. Lärare 

2 lade i intervjun vikten på att varje sak som görs är ett steg i rätt riktning “Men man får som 

ta ned det till rätt nivå. /.../ och vara nöjd med varje grej de gör, för det är ett steg i rätt 

riktning. Lite så kan jag ju känna.”. �

 

Lärarna som intervjuades menade att inställningen till programmering påverkades av den 

kunskap och det intresse som läraren hade till ämnet. Lärarna beskrev att intresset och tiden 

som läggs på programmering är personbundet hos varje lärare och att det kan påverka 

kvaliteten på undervisningen. En lärare funderade om det kunde finnas en korrelation mellan 

ålder på läraren och lärarens egna intresse till programmeringen. Hen uttryckte sig följande: 

 

“...nu är jag sett till den här yrkeskategorin på den här skolan ganska ung. 

Och har nog mycket enklare för, det här känner jag igen på ett annat sätt än 

dem som gick lärarutbildningen eller har jobbat som lärare i trettio år typ. 

Så det blir lite väldigt olika förutsättningar. Och jag upplever nog att man 

måste kunna lite när det blir såhär att man ska lära sig själv när det inte är 

någon som håller i det heller, man ska själv ansvara för att läsa på och lära 

sig, och våga testa och det ju yngre man är tror jag man vågar testa på ett 

annat sätt.” 
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Sammanfattningsvis belyste lärarna olika faktorer, främst kunskap och intresse, som 

påverkade deras inställning till ämnet. Lärarna återkom till att det finns eller har det funnits 

en stress inför ämnet. Samtidigt verkade stressen ha lugnat sig när kompetensutvecklingen 

gavs. En av lärarna uttryckte däremot att “Det är lite som att flyga flygplan och bygga det 

samtidigt.” och att det är svårt att veta exakt vad som ska göras. 

 

Rektorer 

Här förklaras rektorernas möjlighet att utföra sitt uppdrag kring programmering utifrån deras 

inställning till ämnet, rektorernas egna kompetensutveckling och hur rektorerna har kunnat 

kompetensutveckla personalen på skolan. 

 

Hur kompetensutveckling har skett och upplevts av rektorer 

Rektorerna i studien fick inför det nya uppdraget kompetensutveckling inom programmering, 

vilket skedde av skolområdets IT-pedagog13. Rektorerna fick bland annat gå kursen “Att leda 

digitalisering” och den hölls av den IT-pedagog som fanns för skolområdet. När rektorerna 

sedan skulle möjliggöra kompetensutveckling för sin personal, fanns IT-pedagogen för 

rektorns skola som stöd. Den kompetensutveckling som rektorerna fick ansåg de var 

tillräcklig för att utföra sitt uppdrag. 

 

Rektorerna som intervjuades gav sina anställda möjlighet till kompetensutveckling inom 

programmering. Den tid som gavs skiljde sig däremot markant mellan skolorna. Det hade 

givits allt från 2–13 utbildningstillfällen beroende på vilken rektor vi talade med. 

Utbildningstillfällena kunde bestå av digitaliseringslyft, utbildningsdagar och 

programmeringslyft. Alla utbildningar utgick från att skapa en inblick i hur programmering 

kunde undervisas utifrån styrdokumenten, och rektorerna ansåg att de möjliggjorde ett 

kollegialt lärande för sina anställda. Rektorerna uppfattade även att deras lärare kunde 

undervisa inom programmering utifrån det som står i styrdokumenten och Lgr 11.  

 

Vidare ansåg rektorerna att mer kompetensutveckling inte behövdes i den stund när 

intervjuerna gjordes. De upplevde ett lugn hos sina pedagoger efter den kompetensutveckling 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 IT-pedagogen inom skolor arbetar främs med att integrerar IT-frågor inom skolan och kan sköta utbildningar. 
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som skett, men hade även en förståelse för att lärarna har olika inställningar och olika 

kunskapsnivåer kring programmering. Rektor 1 beskrev att alla lärare måste bemötas utifrån 

var de befinner sig och rektor 2 belyste frågan om olika lärares kunskaper på följande vis: “... 

varje pedagog måste få möjlighet och tid att utveckla och bottna i de här processerna. Och det 

man märker det är att olika pedagoger har kommit olika långt.”.  

 

De digitala verktyg som fanns till förfogande på skolorna skiljde sig från varandra när det 

kom till främst datorer, iPads och robotar. På en av skolorna fanns tre robotar till hands att 

använda i undervisningen, som var inköpta av skolan själv. Rektor 3 förespråkade att 

kommunen borde ha ett liknande koncept som med NTA-lådor14, så att inte varje skola 

behöver köpa in sina egna verktyg. En annan rektor ansåg att hen kunde ge de lärarna 

efterfrågade och uttryckte sig följande: “På lågstadiet, ja men alltså, ja vad man kan få för 

verktyg det är ju naturligtvis du kan ju få det du behöver eller det du känner att du behöver 

för att kunna bedriva din undervisning. Och sen hur i vilken form du får det, det kan ju se 

olika ut.”.  

 

Sammanfattningsvis fanns det en enighet bland rektorerna som upplevde att deras anställda 

inte var i behov av mer kompetensutveckling inom programmering. Rektorerna visade 

däremot ett missnöje över vilka digitala verktyg som kunde ges till lärarna för att utforma 

programmeringsundervisning. 

 

Rektorers inställning till programmering 

Rektorerna som intervjuades betonade att det nya uppdraget är en utmaning, men visade 

samtidigt ett intresse för det. Att inte gå för fort fram och att ha rätt fokus på 

programmeringsundervisningen belystes av rektorerna, eftersom syftet är att skapa förståelse 

för programmering hos eleverna. Vidare ställde sig rektorerna positiva till att 

programmeringsundervisningen sker i de lägre åldrarna. Gemensamt hade de en förståelse för 

att skolan måste följa med i den digitala utveckling som eleverna upplever i vardagen. Med 

hjälp av skolans ledning kan eleverna få en progression i sitt lärande om det digitala 

samhället. Rektor 3 belyste vikten av programmeringsundervisning i de lägre åldrarna 

följande: “Eh ja men det är ju en utmaning, det är ju nytt och det gäller ju att hitta rätt fokus. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14!Färdiga undervsiningslådor för naturkunskap som kan lånas av kommunen och användas av verksamma 
lärare!
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Så att man inte tänker att vi ska utbilda alla barn till programmerare för det är ju inte det utan 

dem ska ju förstå vad programmering är och vad det har för betydelse i samhället. Tänker 

jag”.  

 

Det fanns däremot en blandad syn i hur rektorerna uppfattade sina rektorskollegors 

inställning till programmering. Rektor 2 ansåg att de hade ett intresserat rektorslag med 

öppna dialoger och kunde därmed rådfråga varandra. Rektor 3 talade om en stress och oro 

som fanns innan de själva fick kompetensutveckling, men när de fick förståelse kring 

programmering blev det mer “logiskt”. Sammanfattningsvis visade rektorerna på ett intresse 

av det nya uppdraget och ville att lärarna skulle känna sig trygga inför det.  

 

Sammanfattning utifrån forskningsfrågorna 

Vilka förutsättningar ges till lärare att utföra sitt uppdrag inom matematikämnets 

programmeringsundervisning?  

Möjlighet till kompetensutveckling varierade mellan de som besvarat enkäten och 

intervjuerna. Enkäten visade att 50% av lärarna hade fått kompetensutveckling i 

programmering, medan alla lärare och rektorer i intervjuerna fått det. Däremot skiljde sig 

antalet tillfällen åt mellan de lärare som givits kompetensutveckling. Antalet givna tillfällen 

låg mellan 2–13 tillfällen för de intervjuade lärarna. De intervjuade lärarna upplever att den 

stress som fanns inför det nya uppdraget har lagt sig när det fått mer kunskaper om ämnet. 

Däremot efterfrågar flertalet av lärarna ytterligare kompetensutveckling, främst i form av 

kollegialt lärande. 

 

Lärarnas möjlighet att utföra sitt uppdrag i förhållande till den digitala programmeringen var 

desto färre. I både enkäten och intervjuerna visade det sig att mängden digitala verktyg som 

fanns skiljde sig mellan skolorna. Samtidigt visade rektorerna ett missnöje över vilka digitala 

verktyg som kunde ges till lärarna för att utforma programmeringsundervisning. Lärarna som 

deltog i studien ville använda sig av digitala verktyg, men samtidigt bli mer trygga vid 

användningen av dem.  

 

Har lärare rätt kunskaper för att undervisa i programmering utifrån TPACK? 

Den data som samlats in om lärares kunskaper, utifrån TPACK, kan sammanfattas genom att 

lärarna upplevde att de kände sig trygga med deras pedagogiska kunskaper, men osäkra kring 
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deras ämnes- och digitala kunskaper inom den matematiska programmeringen. De flesta 

ansåg att deras ämneskunskaper räckte i den stund som studien gjordes, men de förutspådde 

att de i framtiden kommer att behöva mer kunskaper kring programmering. Dock varierade 

det mellan lärarna om de ville undervisa ämnet analogt eller med hjälp av digitala verktyg. 

Vissa lärare menade att om digitala verktyg ska användas ville lärarna undervisa i mindre 

grupper. Som tidigare nämnts var det ungefär lika många tillfrågade lärare som kände sig 

säkra respektive osäkra på att använda digitala verktyg i programmeringsundervisningen. 

Resultatet av den insamlade data visade även på att lärarna ville lära sig de digitala verktyg 

som fanns för att sedan kunna använda det i undervisningen. Lärarna uttryckte också att de 

ville känna sig tryggare med det program eller det verktyg som kan användas vid 

undervisningen av den matematiska programmeringen.   

!  
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Diskussion 

Avsnittet inleds med en resultatdiskussion som innefattar det befintliga glapp som i studien 

visat sig mellan lärare och rektorers uppfattning kring den kompetensutveckling som givits. 

Lärares förutsättningar att utvecklas inom det nya uppdraget har sett olika ut vilket har 

resulterat i en ojämn kunskapsnivå bland lärarna. Främst finns brister inom lärares 

ämnesmässiga och digitala kunskaper kopplade till matematikämnets programmering vilket 

kommer att diskuteras i förhållande till TPACK. Avslutningsvis diskuteras vår analys- och 

datainsamlingsmetod samt förslag till vidare forskning inom ämnet. 

 

Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen diskuteras olika faktorer som kan påverka vilka förutsättningar lärarna 

fått för att undervisa matematikämnets programmering i årskurserna 1–3, och vilka 

pedagogiska-, ämnesmässiga- och digitala kunskaper lärarna har gällande matematikämnets 

programmering. De yttre faktorer som diskuteras riktar sig främs mot forskningsfråga 1; 

”Vilka förutsättningar ges till lärare att utföra sitt uppdrag inom matematikämnets 

programmeringsundervisning?”. Diskussionen som förs kring lärares osäkerhet hur 

programmering ska undervisas riktar sig främst mot forskningsfråga 2; ”Har lärare rätt 

kunskaper för att undervisa i programmering utifrån TPACK?”. 

 

Yttre faktorer påverkar läraren att utföra sitt uppdrag 

Både lärare och rektorer menar vid intervjun att det nya programmeringsuppdraget är något 

som måste följas och att de vill kompetensutvecklas inom det. I intervjun hade alla 

informanter fått kompetensutveckling inom programmering medan enbart 50% av de 

deltagande informanterna i enkäten fått det. Ertmers (2005) teori visar på att om läraren ska ta 

till sig ett nytt ämne måste det ges möjlighet till kompetensutveckling, praktisera ämnet i 

klass och möjlighet att diskutera den nya kunskapen tillsammans med kollegor. Studien visar 

att denna möjlighet inte har getts till alla lärare och att samma förutsättningar inom 

kommunen inte verkar ges. De intervjuade lärarna berättade att deras stress kring 

programmeringsundervisningen har lagt sig när de fick kompetensutveckling. Det kan 

innebära att de lärare som inte fått kompetensutveckling inom programmering fortfarande 

kan vara stressade. Om de inte fått kompetensutveckling har de enligt Ertmer en mindre 

chans att känna säkerhet inom ämnet. Det verkar som att Gustav Fridolins uttalande om att 
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hinna kompetensutveckla lärare inom programmeringen (Larsson, 2017) fortsätter att vara en 

utmaning, trots att programmeringsuppdraget snart funnits i läroplanen i ett år.  

 

När rektorerna tillfrågades om de tror om deras lärare kommer behöva mer 

kompetensutveckling fanns det ingen rektor som ansåg att lärarna behövde mer. Samtidigt 

visade resultatet från enkäten att trots att kompetensutveckling givits till lärarna efterfrågar en 

stor andel lärare mer ämneskunskap. Att lärare fått kompetensutveckling visar dock att 

lärarna känner sig tryggare med att undervisa ämnet i sin klass trots att mer ämneskunskap 

önskas. Kompetensutvecklingen som givits verkar ha utvecklat lärarna men bör fortsätta ges. 

Dock kan rektorernas intresse för ämnet vara avgörande om lärarna i framtiden får 

kompetensutveckling. Denna studie stämmer överens med vad Sandén (2007) visade i sin 

avhandling, att lust och intresse kan vara en avgörande faktor för rektorers motivation och 

utveckling av verksamheten. Gemensamt för de intervjuade rektorerna, i vår studie, var att 

alla hade ett intresse för ämnet och skapade förutsättningar och situationer där deras lärare 

fått kompetensutvecklas. Det kan innebära att lärarna som besvarat enkäten och inte fått 

kompetensutveckling, har rektorer utan ett intresse för ämnet och som därmed inte skapat 

möjligheter för lärarna att kompetensutvecklas inom området.  

  

Resultatet kring om lärare fått möjlighet att praktisera programmering i klass har även den 

visat sig varierar mellan intervjuerna och enkäten. Alla lärare som intervjuats har praktiserat 

programmering i klass, men bland de informanter som besvarat enkäten är det enbart 54% 

som gjort detta. Skolinspektionen (2010) listar indirekta förutsättningar som krävs i skolans 

organisation och kraven visar på att undervisningen inom kompetensutvecklingen är en stor 

faktor för framgång. Varför cirka hälften av de tillfrågade lärarna inte praktiserat 

programmering i samband med deras kompetensutveckling är svårt att veta då enkäten inte 

innehöll en följdfråga, men det kan finnas ett flertal faktorer till det. Tid, pengar och den 

ekonomiska möjligheten för lärare är faktorer som kan leda till att kompetensutvecklingens 

nivå höjs (Lärarnas riksförbund, 2006). Studier från England visar dock att de ekonomiska 

resurser som ges i samband med kompetensutveckling inte är den enda förutsättningen för att 

lyckas (Heintz et al., 2017). De visar att möjlighet till kompetensutveckling vid ett nytt ämne 

kan påverka lärares förtrogenhet att undervisa inom det. Därmed är det viktigt att skolans 

personal inte enbart skyller på de ekonomiska möjligheterna, utan att skolans organisation 

även tar ett större ansvar till att möjliggöra kompetensutveckling.  
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Av studiens resultat går det att ana att lärare kan ha valt bort att undervisa programmering då 

okunskap och osäkerhet fortfarande finns efter den utbildning som givits dem. Som resultatet 

visar kan tillfällen för kompetensutveckling variera från ett fåtal till flera tillfällen. Att 

undervisa ett ämne som läraren enbart har givits ett eller till och med inga 

utbildningstillfällen till kan givetvis leda till att läraren väljer bort undervisningen. Resultatet 

kan även bero på att utbildningen som ges är avskild från den undervisningspraktik som 

främjar dem. Willermarks (2018) studie där lärare intervjuats om utbildning för digitalisering 

menar att utbildningarna innefattar generellt externa föreläsningar och workshops utan en 

koppling till verksamheten. Workshops och externa föreläsning utan koppling till praktiken 

kan leda till att lärare inte får rätt kunskap om ämnet för att känna säkerhet för att undervisa 

inom det (ibid).  

 

Resultatet om lärare fått möjlighet att diskutera den nya kunskapen tillsammans med andra 

lärare har skiljt sig åt i studien. Enligt enkätsvaren har i stort sett alla lärare diskuterat den nya 

kunskapen kring programmering tillsammans med andra lärare vid kompetensutveckling. De 

flesta av de intervjuade lärarna efterfrågar mer kollegialt lärande vid kompetensutvecklingen 

och fler tillfällen för diskussion. Trots att lärare fått information om nya metoder och verktyg 

genom föreläsningar och workshops så anser Ertmer (2005) att det är de sociala tillfällena via 

kollegialt lärande som får lärare att utvecklas inom det nya ämnet. Informanterna anser, likt 

Ertmer, att det kollegiala lärandet är viktigt för att utvecklas. Att lärare får möjlighet att 

samverka med andra lärare för att nå utbildningsmålen kan, enligt studien, vara en 

förutsättning för att de ska utvecklas inom ett nytt utbildningsområde. OECD menar även de 

att lärare inte enskilt ska möta nya mål om kompetensutveckling, utan annan personal och 

insatser utifrån skapar möjligheter till socialt och emotionellt stöd, utbyte av idéer och 

praktiska råd (Organisation for Economic Cooperation and Development, 2009). Det som kan 

påverka om denna möjlighet ges är tid, men även rektorns ansvar för utbildningens kvalitet. 

Data som samlats in från intervjuer med lärare och rektorer visar att det är rektorn som skapat 

möjligheten till att lärare träffas och diskuterar ny kunskap och erfarenheter från praktiken. 

Lärare har i och med sitt pressade schema själva inte möjlighet att skapa tillfällen där de 

träffas och diskuterar nya ämneskunskaper, utan rektorn är en faktor i skolans organisation 

som måste avsätta tid för lärare så att de kan uppnå detta syfte med kompetensutvecklingen.  

 

Sammanfattningsvis visar yttre faktorer som tid, ekonomiska möjligheter och skolans 

organisation ha påverkat om lärare fått rätt förutsättningar att utbildas för att kunna utföra 
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uppdraget programmering. Om lärare fått möjlighet till kompetensutveckling, kollegialt 

lärande och möjlighet att praktisera ämnet varierar i studien vilket kan bero på de 

ovanstående faktorerna.  

 

Stor osäkerhet i hur programmering ska undervisas 

De flesta av de tillfrågade lärarna kände sig förtrogna att undervisa programmering i sin 

nuvarande klass, däremot fanns det en osäkerhet kring lärarnas ämneskunskaper och 

kunskaperna kring digitala verktyg. Ifall det flesta lärare kände sig osäkra på sina digitala- 

och ämnesmässiga kunskaper kan de inte känna sig trygga i TPACK:s alla delar för att nå ett 

optimalt lärande. Om en lärare inte har kunskap kring de digitala verktyg som finns kan det 

stjälpa undervisningen av ett ämne (Wing, 2008). Eftersom programmeringsundervisningen 

kräver kunskaper vid användandet av digitala verktyg behöver lärarna kunskap inom det. 

Studien visar att många lärare känner en osäkerhet vid användandet av digitala verktyg blir 

frågan vad resultatet av det kan leda till. Det skulle kunna innebära att lärare som är mindre 

kunniga inom de digitala verktyg, som används i undervisningen, inte kommer ha lika stora 

möjligheter att utföra en effektiv programmeringsundervisning. Exempelvis innefattar 

TPACK:s skärningspunkter att läraren besitter kunskaper i hur och vad läraren ska använda 

när det kommer till digitala verktyg. Har läraren inte dessa kunskaper kan det innebära att de 

kan missgynna lärarens pedagogiska och ämnesmässiga kunskaper då de ska förhålla sig till 

digitala verktyg. Vilket i slutändan kan påverka hela undervisningen negativt. 

 

Vidare anser majoriteten av lärarna att de skulle behövt mer ämneskunskaper inom 

programmering för att undervisa inom det. Ämneskunskaper kring ett specifikt 

ämnesinnehåll, i detta fall den matematiska programmering, samt kunskaper kring digitala 

verktyg krävs för skärningspunkterna TCK och PCK (Willermark 2018). Lärarnas 

riksförbund (2006) styrker med sin rapport att behovet av kompetensutveckling i det 

undervisande ämnet efterfrågas av de flesta lärare. Det skulle kunna innebära att om lärarna 

inte får ytterligare kunskaper kring programmering, kan det resultera i att majoriteten av 

lärarna inte kommer kunna utföra en bra programmeringsundervisning. Det beror på att en 

lärare behöver känna säkerhet inom alla TPACK:s delar för att kunna utforma ett bra lärande 

för sina elever.  
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Sammanfattningsvis dras slutsatsen att lärarna inte kan känna sig helt förtrogna att undervisa 

i programmering om de samtidigt känner sig otrygga inom vissa delar i TPACK. Rapporten 

“IT-användning och IT-kompetens i skolan” (Skolverket, 2016) menade att 50% av de 1624 

tillfrågade lärarna ville ha mer kompetensutveckling om programmering/kodning. Genom 

den data som samlats in via denna studie går det även att avläsa att flertalet lärare känner att 

de inför framtiden behöver mer kompetensutveckling för att känna en säkerhet för att 

undervisa inom ämnet. Majoriteten av lärarna i studien känner sig säkra på att undervisa i den 

klass som de för tillfället undervisar i, men är osäkra på om den matematiska 

programmeringen kommer att utvecklas och bli mer avancerad redan från de lägre åldrarna. 

Lärarna visar i studien att de känner sig trygga med några delar i TPACK, främst gällande 

sina pedagogiska kunskaper. Däremot behöver de i framtiden ytterligare kompetens för att 

inte riskera lägre ämnes- och digitala kunskaper.  

 

Metoddiskussion  

Datainsamling  

Studiens datainsamling bestod av en kombination mellan en kvalitativ intervju och en 

kvantitativ enkät. Att kombinera båda metoderna skapar en trovärdighet till studien (Bryman, 

2011). Båda metoderna behövdes då de kompletterade varandra eller visade på olikheter. 

Exempelvis var de de flesta av informanterna vid intervjuerna intresserade av ämnet 

programmering och att utvecklas inom det. Intresset hos de intervjuade informanterna kan ha 

påverkat resultatet av den data som samlats in eftersom att de kan ha varit mer insatta i ämnet 

och hade mer att informera om. Till skillnad från enkätsvaren hade alla de intervjuade 

informanterna fått kompetensutveckling inom programmering, medan cirka hälften av de som 

besvarat enkäten fått det. Därmed kan det var positivt att använda båda metoder då det 

möjliggör kontakt med ett flertal olika lärare och inte enbart de som var intresserade av 

programmering. Att intresset för ämnet varierade mer hos enkätens deltagare kan bero på att 

enkäten var mindre tidskrävande och mer lättillgängligt än en intervju. Hade enbart en av 

metoderna använts skulle resultatet blivit mindre trovärdigt. Exempelvis om studien grundat 

sig på data från enbart intervjuerna skulle 100% av informanterna fått kompetensutveckling. 

 

Till en början fanns det svårigheter att hitta informanter som ville delta i enkäten. Det kan ha 

berott på svårigheter att kontakta lärare direkt när deras mejladresser inte alltid fanns till 

hands på skolans hemsida. Det ledde till att rektorerna kontaktades i förhoppning om att de 
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skulle vidarebefordra enkäten till sin anställda. I sin tur kan kontakten via rektorer ha skapat 

ett bortfall, eftersom rektorerna blev en mellanhand och kanske inte skickade ut enkäten till 

sina anställda. Andra orsaker till bortfall kan ha berott på att en person kan ha flera olika 

mejladresser, att den mejladress som fanns var felstavad eller inte längre aktuell (Dahmström, 

2004). En annan orsak till svårigheter att hitta informanter berodde på att studien enbart 

kunde göras i en och samma kommun, då kommuner kan skilja sig åt när det kommer till 

frågor som rör skolan. Därför ansåg vi att urvalet av informanter fick begränsas till en 

kommun. 

 

Enkäten riktade enbart in sig på lärares uppfattningar av programmering men i intervjun  

deltog även rektorer. Studien riktar in sig på lärares förutsättningar för att undervisa inom 

programmering men då rektorn är en förutsättning till lärares kompetensutveckling behövde 

även de intervjuas. Intervjuerna med rektorerna har gett oss djupare förståelse för 

komplexiteten av att skapa rätt förutsättningar för lärare att kompetensutvecklas och 

undervisa ett nytt ämne som programmering. Rektorerna som deltog i studien var intresserade 

av programmering och tyckte att det var viktigt. Dock kan vi inte dra slutsatsen av att alla 

rektorer har samma syn som dem och för att öka validiteten skulle ett större urval av rektorer 

gjorts.  

 

Analysmetod 

Genom att besvara forskningsfrågorna utifrån ramverket analyserades den insamlade data 

utifrån delar som kunde vara relevanta utifrån TPACK. För att besvara forskningsfrågorna 

kunde det inte enbart göras en analys utifrån TPACK:s olika delar, utan även fanns behovet 

att ta reda på vilka förutsättningar som fanns för att lärare skulle lyckas med det nya 

uppdraget. Utöver kategorierna PCK, TPK och TCK analyserades även resultatet utifrån 

Ertmers (2005) kategorier kring kompetensutveckling, möjlighet att praktisera ämnet i klass 

och kollegialt lärande.  

 

Lärares förutsättningar utifrån Ertmers (2005) teori kunde enkelt analyseras då de tre 

strategierna var enkla att besvara av informanterna. Frågorna vid intervjun och enkäten 

svarade direkt på strategierna och kunde därmed enkelt tolkas av oss. Det blev däremot mer 

problematiskt när vår data skulle analyseras utifrån ramverket. TPACK har tidigare inte 

använts för ändamålet programmering utan istället för IKT eller digitalisering, vilket innebar 
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att vi själva fått tolka ramverket så att det passar den matematiska programmeringen. 

Skärningspunkterna TPK (Technological Pedagogical Knowledge) och TCK (Technological 

Content Knowledge) blev svåra att urskilja från varandra, när de frågor vi ställde 

informanterna snarare berörde den digitala kunskapen generellt. När vår data senare 

analyserades utifrån TPK och TCK behövde vi urskilja skärningspunkterna åt, vilket 

resulterade i att vi behövde tolka de svar vi fått av informanterna gällande deras digitala 

kunskap. Det som blev utmanande var att ta reda på när läraren använder digitala verktyg i 

sin undervisning generellt och när digitala verktyg används för att lära ut ämnet 

programmering.  

 

Ett problem som vi stötte på vid intervjun av lärarna var att vi hade olika definitioner på vad 

vi menade med ämneskunskap inom programmering. När vi ställde frågan; “Vilka 

ämneskunskaper tycker du hör till programmering?” borde vi istället frågat; “Vad vill du 

undervisa när du lär ut programmering?”. Detta hade kunnat undvikits ifall vi hade pilottestet 

intervjuguiden på fler personer och möjligtvis en undervisande lärare i åk 1–3. Det hade gjort 

att svaren på frågan varit tydligare och mer lättolkade.  

 

Förslag till fortsatt forskning  

Eftersom lärare belyst en oro inför framtiden, gällande att eleverna lär sig mer om 

programmering i allt lägre åldrar, kan det vara intressant att undersöka lärares 

ämneskunskaper utifrån ramverket, TPACK, om några år. Förslagsvis kan fortsatt forskning 

undersöka om ett ännu större glapp har uppstått, mellan lärarnas programmeringskunskaper i 

undervisningen i förhållande till vad som ska läras ut. Kommer kompetensutveckling kring 

programmering att fortsätta eller kommer lärarna fortfarande ha en bristande kompetens kring 

ämnet? 

 

Slutord 

Genom ett gemensamt arbete där båda studenterna har varit lika delaktiga i studiens alla 

delar, har vi tillsammans kommit fram till studiens resultat. Avslutningsvis vill vi med denna 

studie klargöra att lärare upplever att de är i behov av mer kompetensutveckling för att känna 

sig trygga att undervisa inom matematikämnets programmering. I studien har en glapp visat 

sig mellan lärares kunskaper om programmering, både ämnesmässigt och digitalt, och vad 

som ska läras ut. Då studien även har lyft rektorers perspektiv har det visat sig att det finns 
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olika uppfattning av hur mycket kompetensutveckling som behövs. Lärare känner en 

osäkerhet för framtidens undervisning samtidigt som rektorerna anser att tillräckligt med 

kompetensutveckling har givits.  

 

!  
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Bilagor  

Bilaga 1 - Missivbrev enkät 
 

 
 
Umeå Universitet 
Grundskollärarutbildningen - Förskoleklass och årskurs 1–3 
 
 
 
 
 

Kompetensutveckling och förutsättningar för att undervisa i programmering 
 
Vi är två grundskollärarstudenter som för tillfället skriver vårt examensarbete, där vi riktar in 
oss mot lärares förutsättningar för att undervisa inom det nya uppdraget programmering. Vi 
önskar att du vill ta dig tid att svara på denna korta enkät för att sprida din uppfattning om det 
nya uppdraget. Enkäten tar cirka 5–10 minuter att besvara. 
 
Enkäten besvaras anonymt och ingen av oss som arbetar med undersökningen kommer att 
veta vem som har svarat vad. Däremot kommer det slutgiltiga resultatet ligga till grund som 
underlag i vårt examensarbete.  
 
Denna enkät börjar vi att skicka ut till alla undervisande lågstadielärare i Umeå kommun. Vid 
lågt deltagande kan vi behöva söka svar av lärare från andra kommuner. Men vi önskar 
återigen att få ditt svar! 
 
Med varma hälsningar 
Hanna Fors och Louise Flodén 
!  
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Bilaga 2 - Enkätguide 
 
Är du:  

-! Man 
-! Kvinna 
-! Annat 
-! Vill ej uppge 

 
Vilken typ av skola undervisar du på? 

-! Friskola 
-! Kommunal skola 

 
Hur många år har du undervisat? 

-! 0–5 år 
-! 6–10 år 
-! 11–20 år 
-! 21–30 år  
-! 30 år < 

 
Årskurs som du för tillfället undervisar matematik inom? (du kan fylla i flera svarsalternativ)  

-! Åk 1 
-! Åk 2 
-! Åk 3 

 
 
Avsnitt 2: Kompetensutveckling 
Har du fått kompetensutveckling inom digitalisering sedan LGR11 infördes? 

-! Ja 
-! Nej 
-! Vet ej 

 
Har du fått särskild kompetensutveckling inom programmering sedan LGR11 infördes?  

-! Ja 
-! Nej 
-! Vet ej 

 
På vilket sätt har jag tillfört mig den kunskap jag behöver för att undervisa i programmering? 

,! Lärt mig på egen hand inom min förtroendetid.!
,! Lärt mig på egen hand utanför min förtroendetid.!
-! Workshop, seminarium  
-! Webbaserad kurs 
-! Kompetensdag på umevatoriet eller liknande plats  
-! Ingen  

 
På vilket sätt tillför du helst ny kunskap om ett ämne? (Du kan välja flera svarsalternativ) 

-! På egen hand  



!

53!

-! Samtal/diskussion med arbetskollegor 
-! Workshop 
-! Seminarium  
-! Webbaserad kurs 
-! Kompetensdag/-ar 
-! Kombinera teori med praktik 

 
 
I samband med kompetensutveckling för programmering, fick du möjlighet att praktisera 
kunskapen i klass? 

-! Ja 
-! Nej 
-! Vet ej 

 
Om du svarade ja: Hur många timmar fick du möjlighet att praktisera kunskapen i klass? 

-! <2 timmar 
-! 2–4 timmar 
-! 5 timmar < 

 
I samband med kompetensutveckling för programmering fick du möjlighet att diskutera den 
nya kunskapen med arbetskollegor? 

-! Ja 
-! Nej 
-! Vet ej 

 
Avsnitt 3: Undervisning 
 
Vilken adekvat utrustning för programmering har du på din skola? (Du kan fylla i flera 
svarsalternativ)  

-! iPads 
-! Datorer 
-! Underlag i form av matematikläromedel (exempelvis i favorit matematik)  
-! Underlag i form av kopieringsmaterial 
-! Robotar  
-! Lånad utrustning från annan verksamhet (exempel?) 
-! Vet ej 

 
Behöver eller har behövt söka/tillverka eget material till din undervisning i programmering? 

-! Ja 
-! Nej 
-! Vet ej 

 
Om ja: Sker det utanför din arbetstid? 

-! Ja 
-! Nej 
-! Vet ej 
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Behöver mer ämneskunskap inom programmering för att undervisa inom det? 
-! Ja 
-! Nej 
-! Vet ej 

 
Utifrån din nuvarande ämneskunskap inom programmering, är du förtrogen med att undervisa 
programmering i din nuvarande klass? 

-! Ja 
-! Nej 
-! Vet ej 

 
Hur säker är du på att använda digitala verktyg i din undervisning inom programmering? 

-! Osäker 
-! Ganska osäker 
-! Säker  
-! Mycket säker 

 
Har du undervisat i programmering innan uppdraget infördes i läroplanen?  

-! Ja 
-! Nej 
-! Vet ej 

 
Hur anser du att du vill undervisa i programmering utifrån det centrala innehållet i matematik 
för åk 1–3? 

-! iPads 
-! Datorer 
-! Underlag i form av matematikläromedel (exempelvis i favorit matematik)  
-! Underlag i form av kopieringsmaterial 
-! Robotar eller liknande föremål 
-! Lånad utrustning från annan verksamhet 
-! Vet ej 

 
Vid programmering arbetar du eller kommer du arbeta ämnesövergripande med teknik och 
matematik? 

-! Ja 
-! Nej 
-! Vet ej 

!  
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Bilaga 3 - Missivbrev intervju 
 

 
 
Umeå Universitet 
Grundskollärarutbildningen - Förskoleklass och årskurs 1–3 
 
 
 
 
 

Hej! 
Vi är två grundskollärarstudenter från Umeå universitet som skriver vårt examensarbete. Vårt 
valda ämne riktar in sig mot lärares förutsättningar till att kompetensutvecklas och undervisa 
inom programmering. 
 
Syftet med detta arbete är att undersöka lärares förutsättningar inför att undervisa i ämnet 
programmering i årskurserna 1–3. Här vill vi även ta i beaktande vilka verktyg rektorer har 
att tillgå för att ge lärarna goda förutsättningar att undervisa i det nya uppdraget. Därför vill 
vi intervjua dig som lärare/rektor för att få din uppfattning och din kunskap om hur du 
upplever dina förutsättningar i och med det nya uppdraget. Intervjun beräknas ta mellan 30-
60 minuter.�
�

Vi kommer ta hänsyn till forskningsetiska principer, vilket innebär frivilligt deltagande och 
att du som informant har rätt att avbryta eller avstå intervjun. Det är ett konfidentiellt 
deltagande och därmed behandlas dina personuppgifter med största möjliga sekretess. 
Intervjun kommer att spelas in och dina svar kommer enbart att användas som underlag för 
denna forskning och efter avslutat examensarbete kommer all data att tas bort. �
�

Vid frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss för ytterligare information.�
 
 
Med varma hälsningar�
Louise Flodén, censurerad mejl, 070 – xxx xx xx 
Hanna Fors, censurerad mejl, 070 – xxx xx xx 
!  
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Bilaga 4 - Samtyckesblankett 
 

Skriftligt, informerat samtycke till medverkan i intervjustudien med titeln; Lärares 

förutsättningar att undervisa i programmering.  

 

Jag har informerats om studiens syfte, om hur informationen samlas in, bearbetas och 

behandlas. Jag har även informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att jag, när jag 

vill, kan avbryta min medverkan i studien utan att ange orsak. Jag samtycker härmed till att 

medverka i denna intervjustudie som handlar om lärares förutsättningar att undervisa och 

kompetensutvecklas mot det nya uppdraget programmering.  

 

Ort/Datum 

___________________________________________________________________________ 

 

Namnunderskrift 

___________________________________________________________________________ 

 

Namnförtydligande 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Forskare 1 underskrift 

___________________________________________________________________________ 

 

Namnförtydligande 

___________________________________________________________________________ 

 

Forskare 2 underskrift 

___________________________________________________________________________ 

 

Namnförtydligande  

___________________________________________________________________________!  
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Bilaga 5 - Intervjuguide lärare 

 
Allmänt 

1.! Vilken utbildning har du? 
 

2.! När började du undervisa? 
 

3.! I vilken eller vilka årskurser undervisar du i för tillfället inom ämnet matematik? 
 
Programmering och kompetensutveckling 

4.! Har du tidigare undervisat inom programmering? I vilken ålder och på vilket sätt? 
 
Om nej, varför? 
 

5.! Har du fått kompetensutveckling inom programmering? Vad innebar den? (Om nej, 
varför?) 
 

6.! Hur känner du inför det nya uppdraget programmering? 
 
TPACK 

7.! Vilka ämneskunskaper tycker du hör till programmering? Känner du att du kan dessa 
områden? 

 
8.! Har du fått möjlighet att praktisera den ämneskunskap kring programmering som du 

har fått? 
 

9.! (HUR)Känner du att du kan anpassa din ämneskunskap om programmering till den 
klass som du har? 
 

10.!Använder du några olika digitala verktyg som är kopplade till programmering? Ex: 
Appar, robotar, spel etc. Varför/Varför inte? Känner du att du vill använda dig av 
detta?  
 

11.!Känner du att du kan använda och anpassa din kunskap om digitala verktyg (utifrån 
programmering) till den klass du har?  

 
12.!Vad tycker du om det LGR 11 säger om programmering inom ämnena teknik och 

matematik? 
“- Under intervjun vill vi ha med utdrag från LGR 11.” 
 

13.!Har du lagt egen tid för att utveckla din kunskap om programmering innanför/utanför 
din förtroende tid? Tror du att andra lärare gör det? !  
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Bilaga 6 - Intervjuguide rektor 
 
Allmänt 

1.! Hur länge har du jobbat som rektor? 
 

2.! Vilken tidigare utbildning har du?  
 

3.! Hur känner du inför det nya uppdraget programmering?  
 
Kompetensutveckling 

4.! Hur sker kompetensutveckling generellt på skolan? 
 

5.! Har det skett någon kompetensutveckling inom programmering på skolan? (Och hur 
mycket tid, vad innebär det konkret i tid) 
 

6.! Upplever du att lärarna på skolan vill ha (ha mer) kompetensutveckling om ämnet 
programmering?  
 

7.! Har du möjlighet att leva upp till deras önskemål? 
 

8.! Vilka verktyg kan man som lärare få av dig som rektor för att utforma 
programmeringsundervisningen på bästa sätt? 
 

9.! Hur har huvudmännen tillgodosett dina behov för att kunna ge rätt förutsättningar för 
lärare att undervisa inom ämnet?  
 

10.!Har du själv fått utbildning om programmering? (Om nej, varför?) 
 

11.!Vad tycker du om det LGR 11 säger om programmering inom ämnena teknik och 
matematik? Tror du dina lärare kommer kunna uppfylla dem? Om inte varför och vad 
kan du göra? 
“- Under intervjun vill vi ha med utdrag från LGR 11.” 

 
 
 

 


