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Förord 
 

Jag vill genom detta förord passa på att tacka min handledare Peter Mozelius som varit till 

stor hjälp under mitt skrivande av denna uppsats genom intressanta samtal inom ämnet men 

främst genom att hålla mig på rätt kurs, fokusera och fortsätta arbeta. 

 

Jag vill även tacka de respondenter som ställde upp på mina intervjuer, utan er hade jag inte 

fått till detta arbete. 

 

Tack till alla opponenter som gett mig bra konstruktiv kritik under arbetets gång, vilket 

underlättat mitt fortsatta arbete. 

 

Slutligen tack till min familj som stöttat mig med hjälp och kärlek under hela mitt arbete. 

 

Tack! 

 

Camilla Hoff 

 

2019-06-19 

 

 

 

 

  



 

 

Sammanfattning 
 

Förändringar i omvärlden har lett till att Europaparlamentet och Sveriges regering har beslutat 

att digitalisera undervisningen i skolan. Införandet i den svenska skolan sker under en kort 

tidsperiod och i ämnena matematik och teknik skall lärarna använda programmering i sin 

undervisning, ett ämne i vilket de flesta saknar kunskap. Lärarna är de som ytterst skall införa 

programmering i undervisningen och denna rapport undersöker lärares behov i förhållande till 

skolledning och kommuns planer gällande programmeringens införande i matematik- och 

teknikundervisning.  

 

Rapporten bygger på en kvalitativ tvärsnittsstudie under tidsperioden för införandet i den 

svenska skolan. Informationen inhämtades via semistrukturerade intervjuer med tre lärare och 

en skolledare på en skola, samt en digitaliseringsstrateg, i en kranskommun till Stockholm. 

Skolor och kommun valdes genom stratifierat urval kombinerat med närhetsprincipen och 

materialet analyserades genom deduktiv tematisk analys.  

 

Studien visar att många samverkande faktorer påverkar lärarnas införande av programmering i 

undervisningen. Dessa faktorer är yttre påverkansfaktorer som regeringsbeslut, läroplaner och 

kommunens digitaliseringsstrategier, men även skolledningsbeslut, fungerande teknik och 

infrastruktur. Verktyg som läromedel, oro kring tidsbrist genom införande av ytterligare ett 

moment i undervisningen och behov av kompetensutveckling är också viktiga faktorer som 

påverkar införandet av programmering i matematik- och teknikundervisningen. Lärarna är till 

största delen beroende av kompetensutveckling då de nu förväntas undervisa i vad några av 

respondenterna kallar nästan ett helt nytt ämne. 

 

De faktorer som enligt denna studie skulle vara positiva för lärarnas införande av 

programmering i undervisningen är möjlighet till fortbildning i programmering och tid för 

lärare till gemensam reflektion och diskussion kring undervisning i programmering. Tydlig 

information om hur lärarnas fortbildning skall gå till och vilka krav som ställs på dem, men 

även hjälp med att förhålla sig till den ökade mängden innehåll i undervisningen skulle även 

kunna förbättra lärarnas möjligheter. Till sist skulle stöd kring vilka verktyg som finns till 

förfogande för programmering i matematik och teknikundervisning vara lärarna till hjälp. 

 
Nyckelord: programmering, digitalisering, IKT i undervisning, kompetensutveckling, 

högstadium, grundskola.  

 

 

  



 

Abstract 
 

As the world changes, the European Parliament and the Swedish Government have decided to 

digitize the school system. The implementation of digitalization in the Swedish school system 

is supposed to take place in a short period of time. In the subjects of mathematics and 

technology, the teachers are supposed to use programming in their teaching. Programming is a 

subject in which most teacher lack knowledge and they are the ones who will ultimately 

introduce programming into their classes. This report examines the needs of the teachers in 

relation to the plans of the school management and the plans of the municipality, regarding the 

introduction of programming in mathematics and technology education.    

 

The report is based on a qualitative cross-sectional study during the time period for the 

introduction in the Swedish school. The information was obtained via semi-structured 

interviews with three teachers and a school leader at one school, as well as a digitization 

strategist, in a local municipality to Stockholm. The school and municipalities were chosen by 

stratified selection combined with the proximity principle and the material was analyzed by 

deductive thematic analysis. 

 

The study shows that many interacting factors affect the teachers' introduction of programming 

in teaching. These factors are external influencing factors such as government decisions, 

curricula and the municipality's digitization strategies, but also school management decisions, 

functioning technology and infrastructure. Tools such as teaching aids, concerns about lack of 

time through the introduction of another element in teaching and the need for competence 

development are also important factors that influence the introduction of programming in 

mathematics and technology teaching. The teachers are largely dependent on competence 

development as they are now expected to teach in what they feel to be an almost entirely new 

topic. 

 

The following factors that, according to this study, will benefit the teachers in their introduction 

of programming in teaching is as follows. An opportunity to get education in programming and 

time for teachers to joint reflection and discussion about teaching in programming, preferably 

both in the municipality and in their own school. Clear information on how the teachers 

'continuing education should go and what requirements are placed on them, but also help in 

relation to the increased amount of content in the teaching could also improve the teachers' 

opportunities. Finally, support in finding tools which can help teachers to use programming in 

mathematics and technology teaching would be helpful to the teachers. 

 

Keywords: programming, digitization, ICT in education, competence development, high 

school, elementary school. 
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Introduktion  
 

Dagens samhälle är under förändring, särskilt gällande digitaliseringens utveckling. 

Europaparlamentet har i sina 8 nyckelkompetenser för livslångt lärande uppmärksammat 

behovet av digitalisering via Europaparlamentets och rådets rekommendation (2006/962/EG).  

Det finns en brist på programmerare i välden och till år 2020 kommer det saknas flera miljoner 

programmerare. Förståelse för datorer och programmering en fråga om demokrati och vi 

kommer (Parnes, 2015) i framtiden … få en klyfta i samhället mellan de som förstår datorer 

och programmering och de som inte gör det och där de senare hamnar i ett underläge både 

socialt och på arbetsmarknaden (Parnes, 2015).  

Redan under en period på 1970-talet infördes vad man idag kallar datavetenskap som ett 

tillvalsämne i den svenska grundskolan. Detta lades dock ner efter några år på grund av 

kompetensbrist hos lärarna i ämnet datavetenskap och särskilt inom området programmering 

(Manilla et al., 2014). Kompetensbrist hos lärarna är än idag en påverkande faktor och att få till 

en professionell utveckling och träning för lärare är en utmaning. Många länder har även infört 

eller är på väg att införa datavetenskap i sina läroplaner och det bästa möjliga införande skulle 

vara genom att göra det till ett eget ämne där undervisningen sker med hjälp av välutbildade 

lärare. Begränsad undervisningstid och brist på högutbildade lärare gör dock att vissa länder får 

svårt att genomföra den typen av införande och vissa länder väljer att introducera datavetenskap 

i redan befintliga ämnen istället (Heinz et al., 2014).  

 

Sveriges regering har insett behovet av att digitalisera det svenska samhället och under mars 

månad 2017 togs beslutet att öka digitaliseringen i svenska skolor genom ett tillägg i 

styrdokumenten i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 

11) (2018). Förändringen i styrdokumenten, innebär bland annat att 13 ämnen i grundskolan får 

nya riktlinjer kring digitalisering. De ämnen som påverkas mest är matematik och teknik där 

även programmering kommer att införas. Lgr 11 (2018) säger i kursplanen för matematik att 

eleverna genom undervisningen [ska] 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 (Lgr 11 2018, 

54). Lärarna skall ge eleverna möjlighet att använda programmering i 

matematikundervisningen bland annat genom att lära eleverna hur algoritmer kan skapas och 

användas vid programmering (Lgr 11 2018, 58) och att använda programmering i olika 

programmeringsmiljöer (Lgr 11 2018, 58). I teknikens centrala innehåll står istället att 

programmering bland annat skall användas som ett arbetssätt i undervisningen för att utveckla 

tekniska lösningar. Enligt Parnes (2015) ligger den svenska skolan efter gällande användning 

av datorer och det krävs att lärare är utbildade och motiverade för att digitaliseringen skall göra 

någon skillnad. 

 

Svenska skolor har god infrastruktur och tekniktillgång men undervisning i programmering är 

inte lika utvecklad. Vilken elev som får undervisning i informations och kommunikationsteknik 

(IKT), är i nuläget till stor del beroende av vilken lärare som undervisar eleven (Skolverket, 

2016). För att möta kraven på en jämlik skola sker införandet av programmering i 

undervisningen under en relativt kort tidsperiod och sedan den första juli 2018 skall den nya 

läroplanen vara implementerad i skolorna (Regeringskansliet, 2017). Programmering har inte 

ingått som del av matematik och tekniklärarutbildningen och många lärare i grundskolan saknar 

kompetens i programmering (Gotlin, 2017).  
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Programmeringens införande i undervisningen påverkar både den enskilda individen och den 

samhälleliga strukturen i vårt land, vilket medför att ett lyckat införande av programmering i 

undervisningen är av stor vikt. Eftersom lärarnas kunskap och motivation är viktig och 

samhället kommer påverkas av införandet är det intressant att undersöka vilka behov lärare har 

när det gäller programmeringens införande och hur dessa behov tillmötesgås.   

 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att identifiera de hinder och förutsättningar som påverkar lärare gällande 

införande av programmering i ämnena matematik och teknik på högstadiet. Arbetet kan därmed 

fungera som ett hjälpmedel vid införande av programmering i matematik och 

teknikundervisning, både för skolledare och ansvariga inom kommunal verksamhet. Arbetet 

kan även ge lärare hjälp att se ett större perspektiv kring införandet genom att se fördelar och 

nackdelar som kan dyka upp under resans gång.  

1.2 Forskningsfråga  

För att kunna identifiera syftet skapades följande forskningsfråga: 

 

Vilka hinder möter lärare och vilka förutsättningar ger skolledning och kommun gällande 

införandet av programmering i matematik och teknikundervisning på högstadiet? 

1.3 Avgränsning 

Undersökningen gäller enbart lärare som undervisar i matematik och teknik på högstadiet, en 

skolledare samt en på kommunen ansvarig person för införande av programmering i matematik 

och teknikundervisning i en kranskommun till Stockholm. Fokus ligger endast på 

programmering och hur det skall införas i undervisningen i ämnena matematik och teknik.  

 

1.4 Disposition 

Arbetet är uppdelat i sex delar med introduktionen inräknad. Del två hanterar det teoretiska 

ramverk kring vilket studien är uppbyggd, del tre metoden som använts under arbetet och del 

fyra resultatet på undersökningen. I del fem hanteras analys och diskussion och i del sex 

presenteras slutsatsen.  
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2 Metod  
I denna del beskrivs undersökningens upplägg, tillvägagångssätt, strategier och metoder samt 

urvalsprocess, materialbearbetning och strukturering av material. 

2.1 Forskningsstrategi  

Då undersökningen gjordes under en kort tidsram det vill säga under den tid då lärarna skall 

införa programmeringen i sin undervisning enligt tillägget i Lgr 11, lämpar sig en 

tvärsnittsstudie bra då tvärsnittsstudie enligt Denscombe (2009, 26) är ett tillvägagångssätt 

som inrymmer empirisk forskning vid en bestämd tidpunkt. Tvärsnittsstudien betonar även 

sökandet efter detaljer i konkreta saker (Denscombe 2009, 26) vilket passar denna studie 

eftersom det vid studiens start inte fanns mycket forskning kring vilka hinder lärare möter och 

vilka förutsättningar de får vid införande av programmering i undervisningen och studien 

därmed bör fokusera mer på djup än bredd för att få en grundläggande förståelse för hur 

lärarnas situation ser ut.  

 

Då studien fokuserar på djup istället för bredd följs inte rekommendationen att eftersträva så 

omfattande och fullständiga data som möjligt (Denscombe 2009, 26) när det gäller antal 

medverkande. Istället är intervjuer ansikte mot ansikte en passande metod för att få tillgång 

till mer detaljerade och fylliga data (Denscombe 2009, 29) även om mängden insamlade data 

blir liten och där med inte lika generaliserbar. Dock ges en möjlighet att få svar från just de 

människor som behövs för att fylla urvalskategorierna (Denscombe 2009, 29) och studien får 

på så vis även en inbyggd effektivitet (Denscombe, 2009). 

 

2.2 Datainsamling 

Studien bygger på semistrukturerade personliga intervjuer som utfördes ansikte mot ansikte på 

den skola där respondenten arbetade. Bortsett från en intervju som genomfördes på ett café nära 

respondentens hem, då respondenten ställde upp på intervjun under sitt jullov. Tidsbristen hos 

respondenterna liksom vikten av trygghet för ett gott intervjuklimat (Denscombe, 2009) bidrog 

till valet av intervjuplats. Personliga intervjuer valdes då det underlättar för intervjuaren att hitta 

ett lämpligt intervjutillfälle, uppfatta det som sägs vid avlyssning av bandupptagning och veta 

från vilken källa insamlat data härstammar (Denscombe, 2009).  

  

Semistrukturen valdes på intervjuerna eftersom den ger fördelarna både från den strukturerade 

och den ostrukturerade intervjun. Fördelarna med den strukturerade intervjun är möjligheten att 

förbereda frågor vilket ger tillfälle att styra intervjun vid behov. Fördelarna med den 

ostrukturerade intervjun är istället att den lättare fångar respondentens tankar (Denscombe, 

2009). Frågorna till intervjuerna av lärare och skolledare skapades med utgångsläget att varje 

fokusområde, vilket byggde på de faktorer vilka påverkar lärarnas IKT-användning i 

undervisningen, skulle vara med i intervjun. Vid konstruktionen av frågorna skrevs 

förkortningar för varje fokusområde in efter varje fråga för att se att varje område var täckt.  

Vid skapande av intervjufrågor till digitaliseringsstrategen utgick frågorna till stor del utifrån 

de svar som uppkommit under intervjuerna med matematiklärarna och skolledaren för att se 

digitaliseringsstrategens perspektiv på de hinder som lärarna mötte och gav på så vis en 

möjlighet att visa på vilka förutsättningar kommunen gav lärarna. 

 

Intervju valdes eftersom det var ett smidigt sätt att samla in kvalitativ information där den 

kvalitativa informationen ger en djupare kunskap kring ämnet (Denscombe, 2009) Att 

intervjuaren var matematiklärare förenklade intervjun då det skapade ett igenkännande klimat 
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och terminologin som respondenterna använde var känd (Denscombe, 2009). Intervjuaren 

fokuserade under intervjun på att hålla en god konversation och försökte få till ett gott samspel 

med respondenten. För att ytterligare skapa ett gott intervjuklimat uppmanades respondenten 

att prata fritt. Intervjuaren försökte ställa relevanta frågor och ämnen följdes upp med 

följdfrågor. Arbetet med intervjun genomfördes då en god intervju skapar bättre information 

till datahantering och analys (Hove & Anda, 2005).   

 

Under intervjun användes bandspelare för att hjälpa intervjuaren att komma ihåg vad som sades 

och även rätta till feltolkningar. Videobandspelare uteslöts då risken var stor att respondenterna 

skulle känna sig obekväma trots att videoupptagning ger en mer korrekt tolkning. Känner sig 

respondenten obekväm under intervjun riskerar resultatet att försämras (Denscombe, 2009). 

Även bandspelare kan kännas obekväm men Hove & Anda (2005) har inte stött på problem 

med bandspelare under intervjuer angående mjukvaruutveckling och relaterar detta till att 

ämnet inte är av så känslig natur. Intervjuerna var inte av känslig natur och därmed borde 

bandspelare inte skapa några problem.  

 

 

2.3 Val av respondenter. 

 

Respondenterna i studien valdes för att ge en uppfattning kring hur lärarnas behov förhåller sig 

till skolledningens och kommunens planer gällande införandet av programmering i 

undervisning på högstadiet. Då tiden var begränsad valdes fem respondenter ut till intervjuerna. 

Två matematiklärare, en tekniklärare, en skolledare och en digitaliseringsstrateg på kommunen. 

Lärarna och skolledaren arbetade på samma skola och digitaliseringsstrategen arbetade i samma 

kommun som övriga. Kommunen är en kranskommun till Stockholm.  

 

Lärarna var undervisande lärare inom sitt ämne med fast anställning, eller en anställning där 

läraren med största sannolikhet blev kvar i organisationen, eller annan liknande verksamhet, 

kommande läsår. Anledningen till detta var att lärarna då med större sannolikhet hade åsikter 

och önskemål kring hur programmering skulle införas i deras respektive ämne.  

 

Skolan valdes utifrån principen att den skulle kunna vara vilken skola som helst och valet föll 

på en kommunal skola inom Stockholmsområdet. Kommunen valdes efter närhetsprincipen på 

grund av brist på tid och ekonomi (Denscombe, 2009). En kommunal skola i närheten av 

intervjuaren valdes och skolan var den skolan inom kommunen som var villig att vara med i 

undersökningen. ingen av de övriga tillfrågade tackade ja, trots mycket påtryckning. Skolan i 

studien ansågs dock lämplig då den var en kommunal skola utan särskild inriktning och den låg 

i mellansegmentet räknat på antal elever i kommunens skolor. 

 

Skolledaren handplockades för att passa undersökningen på bästa sätt (Denscombe, 2009). 

Kontaktad rektor ombads välja den i skolledningen med störst kunskap om programmeringens 

införande i matematiken på skolan. På skolan fanns enbart 2 matematiklärare som matchade 

urvalskriterierna så de intervjuades. Under intervjuer med matematiklärare och skolledare 

uppstod intresse av vidare intervjuer med en tekniklärare vilken framstod som mer kunnig och 

intresserad av programmeringsinförande i undervisningen. Denna tekniklärare kontaktades och 

intervjuades. Även en intervju med en på kommunen ansvarig ansågs intressant och kontakt 

togs med kommunen. Här hänvisades till en digitaliseringsstrateg på kommunen efter förklaring 

inom vilket område intervjun skulle ske, det vill säga införandet av programmering i matematik 

och teknikundervisningen.   
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Respondenterna valdes för att ge en uppfattning om hur lärarnas behov förhåller sig till 

skolledningens och kommunens planer gällande införandet av programmering i undervisning 

på högstadiet. De fem utvalda respondenterna som ingick i undersökningen presenteras i 

tabellen nedan.  

 

Respondent Roll Erfarenhet 

Lärare 1 Matematiklärare på skolan Undervisar enbart i matematik. Ingen 

programmeringsvana. 

Lärare 2 Matematiklärare på skolan Undervisar enbart i matematik, liten 

programmeringsvana. Javakurs för 15 år 

sedan.  

Lärare 3 Tekniklärare på skolan Undervisar i teknik, NO och matematik. 

Undervisar inte i matematik till hösten. 

Gick en programmeringskurs i Pascal för 

många år sedan. 

Skolledare Studierektor på skolan Har varit studierektor i ett halvår, innan 

det matematik och NO lärare. Dessutom 

tidigare kommunpolitiker gällande 

skolfrågor i annan kommun. 

Digitaliseringsstrateg Digitaliseringsstrateg på 

kommunen, biträdande IT-

samordnare och IT-chef 

med personalansvar på 

annan skola i kommunen. 

80% tjänst från 2011/2012 centralt i för 

alla kommunala skolor. Jobbar där med 

att stötta cheferna i deras 

digitaliseringssatsningar på skolorna. 

Tidigare lärare och lärarutbildad. 
Tabell 1. Presentation av respondenter. 

 

 

2.4 Analysmetod 

 

Direkt efter varje intervjutillfälle skrevs upplevelsen av intervjun ner under respektive kategori 

för att få med den upplevelse intervjuaren fick av respondentens svar. Efter detta 

transkriberades intervjuerna, för hand, för att återkalla intervjun i minnet och för att fånga de 

funderingar som uppstått (Denscombe, 2009), men även för att säkerställa att det som skrivits 

stämde med vad som sagts.  Genom manuell transkription skapades även en känsla för 

materialet vilket är den första och viktigaste fasen, i tematisk analys, för att få en god grund att 

stå på (Braun & Clarke, 2006).  

 

Analysen utformades via deduktiv tematisk analys och processen startade redan under 

intervjuerna med sökande efter mönster (Braun & Clarke, 2006) vilka sammankopplade de 

faktorer som påverkade lärarnas införande av programmering i undervisningen. Dessa faktorer 

var de som togs fram i det teoretiska ramverket. Under transkriptionen togs anteckningar utifrån 

samma faktorer vilka blev de givna kategorier som användes vid kategoriseringen av befintligt 

data. Insamlat data lästes om och om igen samtidigt som anteckningar togs och information 

sammanställdes under varje kategori. Sammanställningen utgick från en kategori i taget utifrån 

befintligt ramverk (Braun & Clarke, 2006) vilket visar på det deduktiva inslaget i analysen. Då 

deduktiv analys är bra vid test av tidigare teorier i en ny situation, liksom test av data utifrån 

kategorier (Elo & Kygnäs, 2008).  
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Sammanställningen började med letande efter hinder och förutsättningar som mötte 

matematiklärarna och dessa placerades sedan under varje kategori. Dessa hinder och 

förutsättningar jämfördes mellan matematiklärarna för att hitta mönster och avvikelser. Därefter 

söktes gemensamma nämnare och avvikelser mellan matematiklärare och skolledare då 

skolledarens intervju skedde före tekniklärarens intervju. Samma metod användes vid 

jämförelse mellan teknik och matematiklärarna, sedan mellan lärare och skolledare igen. Till 

sist jämfördes skolledare och mot digitaliseringsstrateg och lärare mot skolledare och 

digitaliseringsstrateg. Vid uppkomst av ny information sammanställdes denna och nya 

kategorier lades till i ramverket. Efter detta gjordes en jämförelse där alla fyra kategorier var 

med för att hitta faktorer där kommunledning, skolledning och lärare hade samma förväntningar 

och för att hitta de faktorer vilka skiljde dem åt, och sedan de faktorer där teknik och 

matematikämnet hade liknande behov jämfört med de faktorer som skilde dem åt.  

 

Informationen jämfördes därefter med det teoretiska ramverket för att få en förståelse för hur 

denna studie ställde sig till tidigare försök att implementera programmering och IKT i 

undervinsnigen. Efter intervjuerna söktes litteratur för att hitta stöd i forskningen för nyvunnen 

kunskap. 

 

 

2.5 Etiska överväganden 

Vid insamling av forskningsdata förväntas forskaren respektera deltagarnas värdighet och 

rättigheter, se till att ingen deltagare skadas och se till att bevara deltagarnas integritet på ett 

respektfullt och ärligt sätt (Denscombe, 2009). Vid första telefonkontakten med utvald skolas 

rektor informerades om studiens syfte. Detta följdes upp via mail med namn på 

uppsatsskrivaren liksom vilket institut som företräddes. Studiens syfte och omfattning för 

skolan och de vinster skolan kunde tillägna sig genom studien var även inkluderade i mailet. 

Detta uppfyllde därmed informationskravet från Vetenskapsrådet (2002) vilket säger att 

forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens 

syfte. 

 

Samtycke innebär att deltagare i en undersökning har rätt att själv bestämma över sin 

medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Kriteriet uppfylldes inför varje intervjuförfrågan då 

respondenten tillfrågades om hen kunde tänka sig att vara med på en intervju? Efter detta 

meddelades respondenten om möjligheten att säga nej till, eller avbryta intervjun under gång.  

 

För att säkerställa de etiska kraven, tillfrågades rektorn i början av studien om samtycke till 

lärarnas medverkan. Detta ledde till möjligheten att genomföra intervjuer under arbetstid. 

Här uppfylls kravet att deltagarna inte får utsättas för otillbörlig påtryckning eller påverkan 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

 

För att säkerställa lärares anonymitet är lärarna kodade som till lärare #1, lärare #2 och lärare 

#3, intervjuad person från skolledning benämns skolledare och kommunens 

digitaliseringsstrateg benämns just så. Den lilla studien gjorde det mycket svårt att anonymisera 

respondenterna och risken för igenkänning är hög. Förebyggande åtgärder har varit att i 

efterhand radera inspelningarna från intervjuerna. Förklaringarna till vem av lärarna som var 

vem och transkribering förvaras på säker plats.  

 

Ur samhälleligt perspektiv har undersökningen ingen större etisk påverkan, vare sig för 

samhället i stort eller på individnivå. Införandet av programmering i matematik kan påverka 
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om eleverna får en god utbildning eller inte men det är svårt att se någon större etisk problematik 

i detta. En ojämlik utbildning i Sveriges grundskola kan få konsekvenser för varje enskilt barn, 

men dessa konsekvenser handlar snarare om risker för segregation i samhället än för etisk 

påverkan. Undersökningen hanterar ett väldigt snävt område men även om studien utökas till 

annan undervisning har det fortfarande ingen större etisk påverkan utanför undersökningen då 

det fortfarande enbart handlar om lärares behov vid införande av programmering.    
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3 Teoretiskt ramverk 
 

Vid studiens start var det ont om litteratur kring införande av programmering i matematik och 

teknikundervisning. Det teoretiska ramverket fick därför täcka ett större område och utgår från 

de faktorer som påverkar lärares användning av IKT i skolan. Studien visar att lärares IKT-

användning i skolan bygger på flera faktorer, vilka samtliga är beroende av varandra. Dessa 

faktorer kategoriseras i denna studie till yttre påverkansfaktorer, skolledning, teknik och 

infrastruktur, verktyg, tid, lärares IKT-kompetens, lärarattityd och ställningstagande.  

 

3.1 Yttre påverkansfaktorer 

Användandet av IKT i undervisning påverkas av olika faktorer, vissa av dem ligger utanför 

skolans befogenhetsområde, däribland lagar så som skollagen (SFS 2010:800). I skollagen står 

att alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika 

tillgång till utbildning i skolväsendet.  Kommunen är i sin tur huvudman för grundskolan och 

ansvarig för resursfördelningen till skolorna och det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska 

ledas och samordnas av en rektor (SFS 2010:800). 

 

Som följd av skollagen står i målen för Lgr 11 (2018, 11f) att skolan ska ansvara för att varje 

elev efter genomgången grundskola --- kan använda såväl digitala som andra verktyg och 

medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, 

kommunikation och lärande. Detta berör lärare direkt och tvingar in digitala verktyg i deras 

undervisning. Eickelmann, Gerick och Koop (2016) menar att implementering av skolstrategier 

angående användandet av datorer i undervisning, har visat sig vara en stödjande faktor vid 

datoranvändning i Singapore. 

 

Trots god tillgång till teknik i Sverige så skriver Digitaliseringskommissionen år 2012, att 

Sverige ligger i toppen av de europeiska länderna när det gäller tillgång till teknik men hamnar 

efter i användningen av den inom skola och undervisning. --- I ett europeiskt perspektiv 

placerar sig Sverige i mellanskiktet avseende andelen lärare som kompetensutvecklat sig inom 

it (SOU 2014:13, s.77f) 

 

 

3.2 Skolledning  

Skolledarskap är viktigt för lärares IKT-användning i undervisning där rektor har det 

övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen (Lgr 

11 2018, 16) och att personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt 

ska kunna utföra sina uppgifter och kontinuerligt ges möjligheter att dela med sig av sin 

kunskap och att lära av varandra för att utveckla utbildningen (Lgr 11 2018, 17)  

 

Support från administration och direktiv till lärare att använda IKT påverkade användningen av 

IKT i klassrummet (Mirzajani et al. 2016). Skolsupport är den faktor lärare anser vara den 

viktigaste vid användande av IKT-baserade instruktioner enligt Shin (2015). De mål som skolan 

sätter upp tycks dock inte ha samma påverkan på IKT-användning och målens påverkan på 

IKT-undervisningen har enbart visat liten effekt på IKT-användning (Gerick, Eickelmann & 

Bos 2017).   
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Skolledning påverkar IKT-användning på olika plan och Eickelmann, Gerick och Koop (2016) 

skriver att skoladministratörers betoning på skolvisioner spelar stor roll för användning av 

datorer i skolan i Norge, medan Singapore har skolstrategier kring datoranvändning som en 

stödjande faktor för datoranvändning.  

 

Erfarna lärare väljer enligt Baek, Jung och Kim (2008) att arbeta med teknik i sin undervisning 

på grund av påverkan utifrån och om skolan förespråkar innovation och teknik skulle detta 

kunna påverka lärares attityd (Mirzajani et al. 2016). Uppfattar skolledare däremot IKT-

undervisning som ett mindre effektivt utlärningssätt, eller ser det som ett slöseri med tid, känner 

lärare sig tvingade till att inte använda sig av tekniken i sin undervisning, även om de vill (Shin, 

2015). Hur skolan hanterar IKT är avgörande för lärares personliga IKT-kompetens och den 

största orsaken till lärares individuella skillnad beror på skolan. Detta innebär att skolan spelar 

en mycket stor roll det när gäller utvecklingen av IKT-undervisning. (Vanderlinde, Aesaert & 

van Braak 2014).  

 

Problemet kring IKT-användning är inte enkelt att lösa och Wong (2016) menar att så länge 

rektorer inte kräver att varje lärare använder sig av undervisningsteknik för att öka sin 

undervisningseffektivitet, kan lärare anse tekniskt stödd undervisning vara ett supplement till 

arbetsinsatsen snarare än ett krav.  

 

 

3.3 Teknik och infrastruktur 

 

Den faktor som enligt lärarna skulle öka användningen av IKT i klassrummet mest är tekniska 

faciliteter (Shin, 2015). Coyne et al. (2015) skriver att tillräckliga resurser har en positiv 

inverkan på IKT-användande i undervisningen och Mirzajani et al. (2016) menar att en bra 

utrustning skulle överbrygga många av de hinder som finns för att använda IKT i undervisning. 

Eickelmann et al. (2016) fortsätter på samma linje och anser att ett gott utrustningsläge är en 

stödjande faktor gällande datoranvändning på skolnivå i Tyskland och visar vidare i sin 

undersökning av PISA-rapporter att två av fem undersökta länder påverkar datoranvändningen 

elevernas resultat i matematik negativt och inte något land påvisar någon positiv effekt av 

datoranvändning på elevers matematikkunskaper. Petko (2012) menar att den viktigaste faktorn 

för användande av IKT i undervisningen är antalet datorer i klassrummet 

 

För att ha en fungerande teknik krävs ett visst mått av stöd där IKT-support ökar 

förutsättningarna för att lärare skall använda sig av IKT i undervisningen (Mirzajani et al. 

2016). Detta motsägs av Gerick, Eickelmann och Bos (2017) som visar på en negativ inverkan 

på användningen av IKT i undervisningen, vid teknisk support. Fungerande IKT är enligt 

Alstrup och Rootzén (2016) en viktig orsak till IKT användning, där 41% av de tillfrågade 

menade att opålitlig IT var en huvudorsakerna till att inte använda e-lärande oftare.  

 

 

3.4 Verktyg 

 

Redan 1993 upptäcktes att lärare saknade kompetensutveckling, bra IT-stöd och support, nu 25 

år senare tyder studier på att samma problem fortfarande hämmar lärare i deras användande av 

datorer i sin undervisning. Trots detta har en förändring skett då ”basnivån ” 1993 innebar att 

man som lärare kunde hantera ordbehandlingsprogram och att hög nivå innebar att man använde 
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verktyg som Power Point i sin undervisning (Pelgrum & Plomps, 1993). Idag beskriver Alstrup 

och Rootzén (2016) basnivån som att man just använder verktyg som Power Point och 

ordbehandling, dvs gör sådant man tidigare kunde göra med papper och penna, medan högre 

nivå innebär att man använder adaptiva verktyg i sin undervisning. Alstrup och Rootzén (2016) 

menar vidare att de flesta e-learningsverktyg vilka är skapade än så länge, är första 

generationens verktyg. Vad som börjar dyka upp nu är andra generationens verktyg, vilka är 

adaptiva samt verktyg som hjälper vid kamratrespons, vilket är en viktig del i den danska 

undervisningen. Alstrup och Rootzén (2016) ser ett problem i att de verktyg som skapas inte 

möter den förväntan och de mål den danska nationella strategin har. Risken blir därmed att 

verktygen ses som ett hot mot värdena i dansk undervisning.  

 

Bai et al. (2016) kommer i sin undersökning fram till vissa fördelar gällande implementering 

av IKT-program i undervisningssituationen. Det ger bättre effekt om lärare integrerar program 

i sin undervisning, men har lärare för mycket att göra blir effekten den motsatta. Resultatet 

beror även på program, lärare och elevers tidigare kunskap. Petko (2012) tar upp att det finns 

olika material där de som ligger på en högre nivå enligt Alstrup och Rootzéns (2016) skala, kan 

vara svåra att tillämpa i undervisningen. Ett annat problem kan vara brist på relevanta verktyg 

i till exempel modersmålsundervisning där bristande tillgång till bra material leder till att 

lärarna inte ser någon vinst i att använda sig av IKT i undervisningssituationen (Tay, Lim & 

Lim 2015). Utan relevanta verktyg finns en stor risk för bristande användning av IKT i  

undervisningssituationen. För att komma till rätta med detta problem behövs kunniga beställare 

och inköpare. Alstrup och Rootzén (2016) skriver i sin rapport att inköparna på individuella 

skolor saknar kunskap om e-lärandematerial i generell bemärkelse och behöver mer IT-

kompetens.  

 

 

3.5 Undervisningstid 

Mizarjani et al. (2016) tar upp att tidsbrist upplevs som ett hinder för lärare, där en av de 

viktigaste faktorerna för ökad användning av teknik i klassrummet skulle vara mer tid till att 

förbereda IKT-instruktioner (Shin, 2015). NO-lärare som tillfrågades, ansåg att deras 

lektionstid enbart räckte till laborationer vilket resulterade i att IKT-användningen på 

lektionstid uteblev (Tay, Lim & Lim 2015). Även Lindberg, Olofsson och Fransson (2017) tar 

upp bristen på tid som ett problem då många lärare ser potential i IKT-användning men anser 

att tiden inte räcker till.  

 

Vidare visar Wong (2016) att lärare i Hong Kong har stor arbetsbelastning och därmed inte är 

benägna att förändra sin arbetsgång vilken skulle skapa stress på grund av förändringen. 

Däremot har förenklade omständigheter medelstark till stark effekt på lärares acceptans av 

undervisningsteknik. Förenklande omständigheter är också den starkaste faktorn på lärare i 

Hong Kong. Lärare vilka undervisar i datavetenskap upplever problem i att det krävs mer 1:1 

undervisning med eleverna, vilket innebär att det är svårt för läraren att möta eleverna under en 

lektion. En av lärarna uttryckte detta genom påpekandet att det fanns 32 elever och bara en 

lärare (Yadav et al. 2016).  

 

 

3.6 Lärares IKT- kompetens 

För bra IKT-användning i undervisning behöver lärare ha en grundläggande IKT-kunskap då 

relevant IKT-färdighet och IKT-kunskap är viktiga faktorer gällande användning av IKT i 
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klassrumssituationen (Mirzajani et al. 2016). Petko (2012) visar att användningen av IKT i 

undervisningen ökar när lärare känner sig kompetenta och Teo (2011) visar att när lärare 

upplever tekniken som användbar ökar deras produktivitet och intentioner att använda sig av 

teknik signifikant.  

 

Enligt Skolverket (2016) anser intervjuade elever att lärare är i behov av grundläggande digital 

träning för att kunna hantera den teknik som finns tillgänglig. Lärarna själva anser sig ha svårt 

att hänga med i teknikutvecklingen och upplever det svårt att implementera sina kunskaper i 

undervisningssituationen. Aydin, Gürol och Vanderlinde (2016) visar på lärares önskade behov 

av ökad IKT-träning och Mirzajani et al. (2016) anser det behövas en ökad IKT-träning för en 

effektiv och självsäker undervisning. Tay et al. (2014) skriver i sin rapport att lärare konstant 

måste uppgradera och uppdatera sin undervisningskunskap och sina färdigheter gällande IKT, 

då läraren är central vid användning av IKT i klassrummet. IKT-kunskap är viktigt för 

användandet och utbildning behövs för att utveckla tekniska kunskaper och färdigheter 

(Mirzajani et al. 2016). 

 

Lärare använder redan digitala resurser men känner sig inte säkra gällande vissa tekniker och 

de behöver professionell utveckling och träning (Camillieri & Camillieri 2017) och lärare 

saknar IKT-träning för att möjliggöra självsäker och effektiv datoranvändning (Mirzajani et al. 

2016). 80 procent av lärarna upplevde enligt Lindkvist et al. (2016) sin IT-kompetens som bra 

eller mycket bra men 66 procent uppger sig sakna pedagogiskt stöd. Enligt Petko (2012) ökar 

användningen av IKT i undervisningen när lärare upplever sig kompetenta gällande 

användandet at IKT och Mirzajani et al. (2016) visar på behov av ökad IKT-träning för en 

effektiv och självsäker undervisning. I Camillieri och Camillieris (2017) rapport använder 

lärare redan digitala resurser under sina lektioner, men känner sig inte säkra gällande 

användandet av vissa tekniker under lektionerna.  Studien visar även på ett behov av 

professionell utveckling och träning för lärare gällande IKT. Eickelmann et al. (2016) tolkar 

delar av sitt resultat som att användandet av datorer i Nederländerna inte påverkas så mycket 

på skolnivå utan snarare handlar om faktorer som lärarkompetens och lärarutbildning. 

Lärarutbildning och lärarkompetens har högre påverkan på användning av datorer i 

undervisningen än karaktäristiska på skolnivå (Eickelmann et al. 2016), vilket stämmer överens 

med rapporten från Skolverket (2016) som visar på vikten av den enskilde lärarens påverkan på 

användandet av datorer i undervisningen i Sverige.   

 

Vid intervjuer med lärare vilka undervisade i datavetenskap var ett stort problem bristande 

ämneskunskaper. Relationen datavetenskap och bristande programmeringserfarenhet var 

ytterligare ett problem. Utan nödvändig bakgrund och förståelser för hur program skapas, fick 

lärare kämpa för att möta elevers behov i klassrummet då den djupa förståelsen i ämnet 

saknades. Kunskapsbristen ledde vidare till svårigheter vid bedömning. Ensamhet och bristen 

på kollegialt samarbete var ytterligare ett problem som lärarna stötte på (Yadav et al. 2016).  

 

Lärare är vana att möta problem och lärarna hittade lösningar på de problem som uppstod. En 

lärare som hade problem med en uppgift i sin egen programmeringskurs gjorde om uppgiften 

till en att lösa i klassrummet och fick på så sätt hjälp av eleverna att lösa sin uppgift. Eleverna 

var dock inte medvetna om att detta var lärarens egen uppgift och att läraren inte hade en egen 

lösning på problemet. Andra lärare använde sig av lovande studenter som hjälpinstruktörer, där 

eleverna och läraren tillsammans lärde sig informationen som behövdes (Yadav et al. 2016).    
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3.7 Lärarattityd och ställningstagande 

Lärares professionella utveckling har en signifikant positiv påverkan på användning av IKT i 

undervisningen (Coyne et al. 2015) och en positiv attityd hos läraren har ett direkt positivt 

inflytande på beteendeintentionerna hos lärare (Teo, 2011). Attityd är den andra mest 

påverkande faktorn gällande lärares användning av teknik i undervisningen enligt Wong (2016) 

Lärarna visar att attityd är viktigare än upplevd användbarhet, men indikationer finns på att 

upplevd användbarhet påverkar attityden. Dock bör lärares personlighet och övertygelse tas i 

beaktande vid införande av undervisningsteknik i skolorna (Wong, 2016). 

 

Lärares motivation till teknikanvändande, drivs mer av bekvämlighet än teknikens möjlighet 

att förbättra elevers inlärning eftersom förväntan ligger i att tekniken skall underlätta lärarnas 

arbete (Baek, Jung & Kim 2008). En pragmatisk syn på om teknik underlättar är en stark 

dominerande faktor kring intentionen kring användandet (Wong, 2016). Information om detta 

är en generell uppfattning eller om det beror på lärares tidsbrist finns dock inte tillgänglig.  

 

Lärare som är klassföreståndare eller klasansvarig tenderar använda IKT mer i undervisningen 

än lärare utan klassansvar (Petko, 2012). Detta tyder på att lärarna förstår vikten av IKT för 

elevernas utveckling, men inte upplever att IKT-undervisning direkt gynnar elevernas 

inhämtning av ämneskunskaper. 

 

Sammanfattningsvis kan teorin sammanställas i en modell som visar de faktorer vilka påverkar 

lärares användning sig av IKT i sin undervisning. Yttre påverkansfaktorer påverkar 

skolledningen. Skolledningen påverkar i sin tur Teknik och infrastruktur, verktyg, 

Undervisningstid och lärarnas IKT-kompetens. Dessa fyra faktorer påverkar läraren. Läraren 

har själv en möjlighet att påverka vilka verktyg som skolan skall införskaffa men även sin egen 

IKT-kompetens. Läraren, med sin attityd och sina ställningstaganden, är sedan den person som 

ytterst ansvarar för att IKT-användningen i undervisningen blir av.  

 

 

Yttre 
påverkansfaktorer

Skolledning

Teknik och 
infrastruktur

Verkyg

Undervisningstid

IKT-kompetens

IKT-användning i 
undervisningen

Lärare

 
  

Figur 1.  Faktorer vilka påverkar lärares IKT-användning i sin undervisning.  
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4 Resultat 
 

Resultatet redovisar vilka behov lärare har samt vilka planer skolledning och kommun har 

gällande införandet av programmering i matematik- och teknikundervisningen. Behov och 

planer redovisas under varje enskild rubrik och utgår från det teoretiska ramverket. Det 

teoretiska ramverket täcker ett större område än programmering och hanterar de faktorer som 

påverkar lärarnas användning av IKT i undervisningen. Faktorerna i resultatredovisningen har 

anpassats utifrån programmeringens införande i undervisningen till yttre påverkansfaktorer, 

skolledning, teknik och infrastruktur, verktyg, planerings- och undervisningstid, lärares 

programmeringskompetens, lärarattityd och ställningstagande. Samtliga faktorer är beroende 

av varandra vilket leder till att samma information ibland presenteras under flera olika rubriker.   

 

4.1 Yttre påverkansfaktorer 

Regering, skolverk och kommun är alla yttre faktorer vilka påverkar lärarna i deras införande 

av programmering i matematik och teknikundervisnigen. Regeringen tog beslutet att på kort tid 

införa programmering i matematik och teknikundervisning i Sveriges grundskolor och i Lgr 11 

infördes kravet på att börja använda programmering redan under läsåret 2018/2019. Lgr 11 

(2018) är viktig för lärarnas införande och lärare #2 skulle inte fundera på att införa 

programmering i sin undervisning utan förändringen i Lgr 11 (2018). Detta visar lärare #2 

genom sitt uttalande att: idag använder jag inte så mycket programmering, eller inte alls … den 

oron som påverkar mig mest är garanterat läroplanen (skolverket, 2018) annars hade jag inte 

tänkt så mycket på det. Lärare #1 hade inte heller använt sig av programmering i undervisningen 

utan tillägget i Lgr 11. Det hade varit ett stort steg att ta, framförallt den här osäkerheten hade 

fått mig att hoppa över det, säger lärare #1  

 

För lärarna är införandet av programmering i undervisningen en stor förändring och lärare #2 

ser det som att det nästan är ett nytt ämne som skall införas i matematikundervisningen. Det är 

en ny grej som skall införas, det är nästan som att … man har ett helt nytt ämne … det blir nya 

utmaningar och de har jag inte riktigt tänkt på, säger lärare #2.  Digitaliseringsstrategen belyste 

samma problem genom att säga att det är som om ett nytt ämne skall in … och det innebär att 

då måste man jobba mer för att få en förståelse för och diskutera med sina kollegor, se hur det 

fungerar med eleverna. Programmeringens införande ger nya utmaningar och ställer nya krav 

på lärare, skolledning och kommun men varken de intervjuade lärarna, skolledaren eller 

digitaliseringsstrateg tycks veta vilka dessa krav och utmaningar är.    

 

Trots en stor förändring för lärarna så måste besluten i Lgr 11 implementeras och förutom lärare 

och skolledning har kommunen ett ansvar för att detta genomförs. På kommunen sitter en 

digitaliseringsstrateg som redan tidigt började fundera på vad skolorna behövde göra för att få 

in programmering i undervisningen. Digitaliseringsstrategen kallade till sig några 

nyckelkompetenser inom kommunen och frågade vad de ansåg behövde göras? Vilket 

kompetensbehov har ni? Vad ser ni där? Tekniken är lite mer öppet, då kan man mer prova ha 

lite kul, matten är lite svårare att få in i den undervisning som skall ske, som redan tar tid 

(Digitaliseringsstrateg). De kom tillsammans fram till att kommunen skulle dra igång ett 

programmeringsnätverk från 7–9 (Digitaliseringsstrateg).  

  

Nätverket består enligt digitaliseringsstrategen av två personer från varje skola och de förväntas 

ta med sig information från mötena till sina kollegor och skolledare: Det är mening att de skall 

ta med saker och ting och kunna bedriva en egen utbildning … eller berätta att det här finns 
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och det går att ta del av, eller vara stöttning till skolledarna (Digitaliseringsstrateg). 

Kommunens ansvariga har på ett chefsmöte pratat med alla chefer om hur 

programmeringsnätverket ser ut (Digitaliseringsstrateg) och hur viktigt det är att de avsätter 

folk på varje skola med möjlighet att gå på dessa nätverk för de skall driva utvecklingsarbetet 

på enheterna sedan (Digitaliseringsstrateg). 

 

Utöver nätverket så anordnar kommunen även en utbildning för kommunens matematiklärare i 

det textbaserade programmeringsspråket Python till vilken matematiklärarna på skolan är 

kallade (Skolledare). Digitaliseringsstrategen tror att om kommunen tar ett gemensamt grepp 

kring programmeringen i matematiken hamnar fokus på det området och en grupp intresserade 

och kunniga lärare kommer utkristalliseras. Dessa lärare kan i sin tur driva frågan framåt i 

kommunen och påverkar på så vis sina kollegor som kommer börja arbeta inom samma område. 

Som svar på frågan om det spelar någon roll om kommunen tar ett gemensamt grepp kring 

programmering i matematik och teknik svarade digitaliseringsstrategen:  
 

Ja det tror jag faktiskt att det gör, det blir en fokus och sen får vi fram de lärarna som är 

ganska intresserade och vassa på det här och så får man en synergieffekt på skolorna. 

Så det tror jag absolut och det blir så här att det händer, så springer alla, då måste man 

ju sortera ut vad som är bra och dåligt i det här (Digitaliseringsstrateg).  

 

 

4.2 Skolledning 

 

Nästa påverkansfaktor efter regering och kommun är skolledning. Enligt lärare #1 har 

skolledningen lika stor påverkan på införandet av programmering i undervisningen som 

skolverket har. Skolledningen har förstått att de har ett ansvar gällande införandet av 

programmering i matematik och teknikundervisningen på skolan. Skolledningen 

rekommenderar sina matematiklärare att gå programmeringskursen i Python som kommunen 

anordnar (Skolledare). Lärarna förväntar sig mer av skolledningen och lärare #2 säger:  

 
Om läroplanen (Skolverket 2018) säger att vi skall in med programmering då är det 

skolledningens uppdrag att ge mig förutsättningarna för det … oavsett… vilket uppdrag 

som kommer. Skolledningen är skyldiga att genomföra… läroplanen, där de står för 

förutsättningarna. 

 

Lärare #1 ställer också krav på skolledningen och säger att de måste styra och stötta. --- Det här 

projektet skall ju genomföras, under de här formerna. Lärare #1 talar även om att skolledningen 

har mer ansvar än så och säger att i vilken omfattning och hur många timmar i månaden eller 

under läsåret det får ju skolledningen bestämma gällande hur införandet skall gå till. Angående 

denna förväntan på skolledningen säger digitaliseringsstrategen att skolan måste bort från att 

lärarna ställer krav på ledningen: Det blir alltid så här: jag är tjänsteman kan du ge mig en 

arbetsbeskrivning. Det är det skolan måste komma ifrån (Digitaliseringsstrateg). 

Digitaliseringsstategen talar vidare om hur skolledningen hanterar detta på skolan där hen jobbar:  
 

Vi gör ett väldigt tydligt kalendarium här på skolan där vi är tydliga med att den dagen 

så är det delardag och då kommer nationella proven, så det blir lättare för lärarna att 

planera sin tid. När lärarna frågar när skall jag få lära mig Word, då är det mer så, du 

har 10 timmar förtroendetid till detta, sätt dig ner hemma och lär dig det. 
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Lärare #1 pratar om att skolledningen måste ge tid och resurser till fortbildning: Vi måste ju få 

de resurserna, nu i det här fallet så handlar det om att få den kunskapen och får vi inte det och 

får vi inte den tiden … då har vi redan tillräckligt mycket att göra. Skolledaren anser att hen kan 

stimulera personalen till att gå de kurser och vara med i de nätverk som kommunen erbjuder. 

Vidare menar skolledaren att det i slutändan är upp till läraren om genomförandet blir av: Jag 

kan ju stimulera, jag kan erbjuda, jag kan utbilda, jag kan peka på nyttan och ge förutsättningar 

men genomförandet är ju alltid lärarens… det är läraren (Skolledaren). Skolledaren anser vidare 

att då skolan till nästa termin bara har rena matematiktjänster så borde lärarna hinna med 

resterande fortbildning i programmering i den arbetstid de redan har.  
 

 

4.3 Teknik och infrastruktur 

På skolan är dataparken relativt ny med en chromebook per elev. I varje klassrum har vi … en 

klassuppsättning med datorer Säger lärare #1och skolledaren planerar att i framtiden införa en 

1:1 lösning där eleverna själva ansvarar för datorerna eftersom slitaget på datorerna i nuläget är 

för högt. Skolledningen har enligt skolledaren lagt en budget där det kommer finnas tillräckligt 

med datorer till eleverna: 

 
Vi köpte in, och har uppdaterat också, väldigt mycket i fjol och vi kommer behöva 

fortsätta med det … vi har ju lagt ner pengar i investeringsbudgeten helt enkelt, det är en 

investering och sedan kommer vi… antingen under vårterminen, eller i början på nästa 

höst gå över till att de har varsin egen [dator] och då skall alla ha en fungerande som de 

får, så är det. 

 

Lärare #1 har förtroende för att ledningen ser till att tekniken på skolan håller tillräckligt hög 

standard och sa att: skulle det vara problem så kommer skolledningen säkert köpa in det, så 

man har en eller två klassuppsättningar som man kan använda eller låna (Lärare #1). Lärare 

#2 påpekar att hen saknar kompetens för att kunna bedöma om tekniken är god nog för 

programmering och berättar också att det är problem med projektorerna: och så fungerar inte 

projektorn och det händer ju i vissa klassrum ganska ofta … och sådant är ju alltid störigt 

(Lärare #2). Skolan har enligt skolledaren uppdaterat sina projektorer i klassrummen via en 

gemensam upphandling på kommunen och skolledaren säger att vi bytte ju till trådlösa 

projektorer och de har inte heller funkat perfekt, men vi har ju riktigt bra utrustning. 

Skolledaren planerar att projektorerna snart skall vara i bruk genom uppkoppling via sladd 

vilket skall hanteras av skolans heltidsanställda IT-ansvariga (Skolledare). Både skolledaren 

och lärare #1 tycks trygga i att tekniken kommer fungera och att de inköp som behövs kommer 

genomföras.  

 

 

4.4 Verktyg 

Lärarna saknar kunskap kring vilka böcker och program som är bra att använda vid införande 

av programmering i undervisningen. Matematiklärarna har ännu inte infört programmering och 

lärare #3 har följt en kurs via nätet i sin teknikundervisning. Hur lärarna hanterade sin bristande 

kunskap kring verktyg skilde sig mellan de olika lärarna. Lärare #1 räknade med att det fanns 

material att köpa in och sa: att, trots att detta är relativt nytt, så måste det ju finnas material 

producerat redan utav olika läromedelsföretag där man får köpa in. Lärare #2 hade börjat läsa 

på lite kring programmering men kände inte till vilka verktyg som behövdes och lärare #3 
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använde sig av Youtube och hade redan börjat undervisa lite smått på egen hand i 

teknikundervisningen. Detta skedde i programspråket Java. Lärare #3 sa att: 

 
Jag följer en annan lärare … på Youtube. Så jag har ett lite avsnitt i kursen som handlar 

om datorn och internet och de här riktigt duktiga som kan mycket om datorer, de kan ju 

allting redan och då har jag satt dem på att följa en annan lärare som finns på nätet, som 

programmerar med något som heter spelprogrammering … han presenterade sig själv 

på ett teknikkonvent förra året och han är på alla stadier, så det passar rena nybörjare 

till ganska duktiga. 

 

Kommunens digitaliseringsstrateg förstod också problemet men tror inte att Skolverket 

kommer ta några beslut kring vilka språk som skall undervisas i och kommunen vill inte ta 

några egna beslut. Att kommunen inte tar beslut beror till viss del på avsaknad av kompetens 

kring programmeringsspråk men även på grund av att olika lärare har olika behov vilket 

digitaliseringsstrategen beskrev som att man: kanske i tekniken vill … använda det här språket 

på grund av det och det och i matematiken är det här språket bättre. Digitaliseringsstrategen 

insåg dock att undervisning i olika språk i olika ämnen kan vara ett problem ur elevperspektivet. 

Skall de mötas är det klart att det kan bli ett problem (Digitaliseringsstrateg). 

 

Kommunen gör inte heller några centrala inköp gällande digitala skolmaterial bortsett från 

specialpedagogiska, kompensatoriska program. Det innebär att vi inte köper in några centrala 

avtal, eller förhandlar fram, utan det får skolan göra själv, men vi kan ta in så de får känna 

och klämma på grejerna men sen måste skolorna själv ta ett ansvar (Digitaliseringsstrateg). 

Anledningen till detta är enligt digitaliseringsstrateden att han inte kan sitta på central nivå, när 

det kommer nya läromedel digitalt varje dag och avgöra om de är bra eller dåliga. Men jag 

kan rekommendera er att ring företaget, be en lärare dema den, prova den gratis en månad och 

utvärdera det säger digitaliseringsstrategen.  

 

 

4.5 Planerings- och undervisningstid 

Den tidsaspekt som oroar lärarna mest är inte tiden det tar att planera införandet av 

programmeringen i undervisningen utan hur de skall hantera ytterligare ett moment i ett redan 

pressat tidsschema. Lärare #2 oroar sig för hur eleverna kommer påverkas vid införandet av 

programmering i undervisningen och säger: 

 
Det jag är mest orolig för är tidsplanen faktiskt. --- jag hade tre nior förra året och två 

av dem hade jag haft ända sedan i 7an och vi jobbade med kursen ända in i sista veckan. 

Så det är fullspäckat ändå (Lärare #2).  

 

Lärare #1 såg att undervisningstiden behövde omfördelas, men trodde att det kommer fungera. 

Alltså det handlar om prioritera, för vi är ju … bundna utav de timmar vi har med respektive 

klass och sen så skall vi försöka fylla det med så mycket som möjligt (Lärare #1). Lärare #3 

undrade vad som skulle tas bort i matematikundervisningen för att hinna med programmering, 

särskilt med tanke på de elever som har svårt att nå målen idag och säger: Vad skall man ta bort 

i mattekursen för att ge plats åt programmering? Det finns ju massor med elever som skulle 

behöva sitta och öva och öva hur mycket som helst, och inte når målen riktigt. Skolledaren såg 

ökningen av timplanen i matematik som en lösning på tidsbristen och ville gärna utöka 

undervisningstiden i matematik redan nästa år. Utökningen av timplanen var även något lärare 

#2 pratade om och hoppades på.  
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Gällande lärarnas egen arbetstid så ansåg lärare #2 först inte att den egna tiden skulle vara ett 

problem, men när hen funderade började ett tvivel uppstå.   

Lärare #2: 

  
Om det är möjligt att få in det i undervisningstiden så borde det vara möjligt att få in det 

i min arbetstid också.  Men det är klart, när du säger det då, jag måste ju också fortbilda 

mig här, jag måste ju också bli bättre då det här, det räcker inte att jag kan programmera 

litegrann på lekmannanivå jag vill ju kunna ge eleverna någonting bra också och då 

måste man ju ha mycket på benen egentligen. 

 

Lärare #1 insåg att hen skulle behöva läggas ner en hel del tid på att lära sig programmera och 

sa att Jag räknar med att jag kommer få göra detta på min egen tid … om vi skulle få 20 timmar 

räknar jag med att lägga mer än de timmarna, det är jag förberedd på (Lärare #1). Lärare #3 

löste istället det akuta problemet med tidsbrist genom att hitta kunniga lärare på Youtube som 

eleverna kunde följa utan att lärare #3 själv behövde besitta kompetensen. 

Digitaliseringsstrategen ansåg att lärarnas tid skulle räcka till och la tidsbristen på lärarna själva: 

 
Tiden är viktig, sen är det viktigt att lärare skall vara lärare. Sen är det många lärare som 

engagerar sig i mycket annat kul också, jag vill vara med i marknadsföringsgruppen och 

jag vill vara med i festkommittén. Det är jättekul att man har många lärare som är bra, 

men sen måste man ha fokus på lärandet också (Digitaliseringsstrateg).  

 

 

4.6 Lärares programmeringskompetens 

Lärarna ligger på olika nivåer när det gäller programmeringskunskaper och IKT-kompetens. 

Alla lärarna anser sig ha god datavana men lärare #1 säger sig inte ha någon 

programmeringsvana alls. Lärare #2 tycker sig inte ha någon kompetens inom programmering 

men har läst lite programmering och kan använda sig av enkla beräkningar och if-satser i Excel.  

 
Har läst programmering litegrann, Java för 15 år sedan. Har kollat lite på Python nu, 

men jag har ingen vana, det har jag inte. Kan beräkningar i Excel, till exempel att när 

det är många variabler som skall in, jag brukar sammanställa nationella proven i ett 

Excelark och då blir det ganska mycket beräkningar. Man skall ha så många c-poäng 

och så många A-poäng, så skall det till slut ge det här betyget och har man inte det här 

villkoret uppfyllt då är det bara … if-satser (Lärare #2). 

 

Lärare #3 Har läst en programmeringskurs i Pascal, under sina studier vid KTH, innan 

lärarstudierna och sa under intervjun att: Jag är inte den som sitter och programmerar men 

annars är jag en bra användare tycker jag. Att jag kan använda många program och så där 

(Lärare #3).  

 

Alla lärarna ansåg sig behöva utbildning i programmering. Lärare #1 sa att någon slags 

utbildning måste jag ha …  i vilken omfattning och hur många timmar i månaden eller under 

läsåret, det får ju skolledningen bestämma. Lärare #2 kände att utöver behovet av 

programmeringsutbildning så behövdes även kollegialt samarbete för att komma igång med 

programmering i matematikundervisningen:  

 
Det tror jag mest beror på hur vi pratar ihop oss här på skolan. Om vi pratar ihop oss 

här på skolan kommer jag känna mig tryggare. Jag kommer inte vilja göra egna utflykter 

i programmering vad det gäller språk och … det finns de på skolan här, som du 
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träffade…som är bättre. … Jag kommer kanske säga att det här vill jag pröva och det 

här kommer jag göra men jag kommer inte stå för kärnkompetensen, tror jag (Lärare 

#2).   

 

Skolledarens syn på kollegialt samarbete gällande programmeringens införande stämde inte 

med den förväntan lärare #2 hade då skolledaren inte ansåg att det behövdes kollegialt 

samarbete mellan lärarna på högstadiet. 

 
I den enskilda undervisningen på högstadiet, där tror jag faktiskt, att där kommer det 

inte vara lika viktigt, där tror jag att om man har ett eget driv så kommer man fixa det 

även utan samarbete, jag tror att om man har ett eget driv och man har en kollega som 

har ett eget, som också vill, då tror jag att man kommer hitta ett samarbete och det tror 

jag att vi kommer göra. Och har vi kollegor som inte är lika intresserade och kanske lite 

mer avvaktande så kanske inte de går att övertyga ens med samarbete. Så tror jag …Utan 

där får nog jag göra en aktiv roll, då om jag skall få genomslag, jag tror att det har större 

betydelse hur jag, väljer att betona vikten av hur vi gör det här, att alla får samma och 

så där (Skolledare). 
 

 

4.7 Lärarattityd och ställningstagande 

Under intervjun fick lärarna frågan hur de såg på programmeringens införande i 

undervisningen. Lärare #1 hade från början ställt sig frågande kring hur införandet skulle gå till 

men när hen funderade på programmeringens införande och satte det i ett större perspektiv så 

blev lärare #1 mer och mer positiv, fram till att det till och med kändes spännande: 

 
Alltså ifrån början när jag hörde talas om det tycker man oj hur skall det här gå till? Men 

sen har jag funderat allt mer … så tycker jag att förslaget är bra faktiskt. För ... man 

måste ju blicka framåt och titta på utvecklingen och det i Sverige, i västlandet och 

Sverige i synnerhet så tror jag att det är rätt väg och rätt spår att gå. ….  För att IT och 

innovation kommer bli, det är ju viktigt just nu men det kommer bli ännu viktigare i 

Sverige…Det känns spännande. (Lärare #1) 

 

Lärare #2 hade börjat sätta sig in i vad programmering i undervisningen skulle kunna innebära 

och sa: Jag kommer inte vara drivande i de pedagogiska idéerna. Men jag kommer göra det vi 

kommer överens om, jag kommer vilja vara, good enough, jag vill ju också vara med (Lärare 

#2). Lärare #3 hade börjat prova på att programmera i tekniken men undrade hur införandet 

skulle fungera på ett rimligt sätt. Vid diskussionen kring hur det skulle gå svarade Lärare #3: 

Man måste vara realistisk, vi kan ju inte trolla med knäna, eller hur? Det … är ju ungdomar, 

13–15 år. Om man får dem att jobba, och tycka att det är intressant, då har man egentligen 

lyckats.  

 

För matematiklärarna är införandet av programmering i undervisningen ett nytt arbetssätt där 

lärarna behöver undervisa med hjälp av något där vissa elever med största sannolikhet kommer 

besitta en högre kompetens än lärarna själva, detta uttrycker lärare #2 som: 

 
Vissa barn kommer bli jätteduktiga på det här och de kommer ganska snabbt vara långt 

över min kompetens. Och vissa barn kommer inte heller vilja ta i det här och jag vet inte 

hur jag skall ta i det, så det är väl också någonting jag har tänkt på … Som mattelärare 

är man ganska van vid att … ha ganska mycket svar och veta, nu kommer det vara 

annorlunda. Alltså jag fattar ju också att idrottslärarna inte alltid är bäst på den idrott de 
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lär ut så där måste jag ändra min syn på … mitt sätt att vara pedagogisk i förhållande 

till att jag faktiskt, kanske till och med, är sämre än många elever. 

 

 

4.8 Sammanfattning 

  

Sammanfattningsvis visar undersökningen att samtliga faktorer i studien påverkar lärarna. 

Läroplanen tvingar lärarna att införa programmering i undervisningen. Utan den förändringen 

hade ingen av lärarna funderat på att använda sig av programmering i 

matematikundervisningen. Kommunen måste också följa läroplanen och påverkar genom 

gemensamma fortbildningsaktiviteter och nätverkande mellan utvalda lärare från skolor och 

skolledning i kommunen. Skolledningen påverkar då de är ytterst ansvariga för 

programmeringens införande på skolan. Skolledaren förstår vikten av programmeringens 

införande och rekommenderar lärarna på skolan att gå på kommunens programmeringskurs och 

vara med i kommunens programmeringsnätverk. Skolan har en tillräckligt väl uppbyggd 

datorpark och infrastruktur vilket leder till att teknik och infrastruktur inte är ett större problem 

för lärarna. De problem som uppstår förväntas lösas inom en kort framtid. Både skolledare och 

lärare delar denna förväntan.  

   

Kompetens saknas kring vilka verktyg som finns och kan behövas för att kunna bedriva 

programmering i undervisningen och därmed kunde inte lärare svara på frågor kring detta. Lgr 

11 (2018) hänvisar inte till något speciellt programmeringsspråk och kommunen vill inte ställa 

krav på skolor och enskilda lärare att använda något speciellt språk. Kommunen erbjuder 

fortbildning i programmering för matematiklärarna i programmeringsspråket Python. Elever 

riskerar därmed att få utbildning i olika programmeringsspråk i olika undervisningsämnen då 

inget gemensamt språk rekommenderas.   

 

Lärarna är oroliga för hur de skall få in programmering i sin lektionsplanering som redan är för 

snäv. Den egna tiden känner sig lärarna inte lika oroliga över. Lärarna anser att skolledningen 

behöver avsätta tid till lärarnas kompetensutveckling men inser att de även behöver lägga ner 

tid utöver normal arbetstid. Lärarna känner ett stort behov av kompetensutveckling, dels genom 

undervisning i något programmeringsspråk, dels genom samarbete mellan lärarna på skolan för 

att hitta en gemensam strategi. Skolledaren anser dock inte att kollegialt samarbete behövs vid 

införande av programmering i högstadiet.  

 

Som en avslutande sammanfattning kring vilket som är viktigast när det gäller införandet av 

programmering i matematikundervisning, kompetensutveckling eller tid svarar lärare #2: 

Kompetensutveckling är ju också tid, så då säger jag kompetensutveckling.  
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5 Analys och diskussion 
I detta avsnitt analyseras och jämförs resultatet med det teoretiska ramverket.  

 

5.1 Yttre påverkansfaktorer och skolledning 

 

Den största anledningen till att matematiklärarna funderade på att ta in programmering i sin 

undervisning var förändringen i Lgr 11 som säger att de skall använda sig av programmering i 

undervisningen. Lärarna måste med andra ord använda programmering i sin undervisning. 

Lärare #1 och digitaliseringsstrategen upplever att införandet av programmeringen i 

undervisningen är som om undervisning skall ske i ett helt nytt ämne. Lgr 11 säger istället att 

eleverna skall 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). Lgr 11 säger med 

andra ord att lärarna inte skall undervisa i programmering utan enbart använda sig av det som 

ett verktyg. För lärarna kan detta skapa ett dilemma då de förväntas använda sig av 

programmering för att undervisa i matematik, trots att eleverna vare sig kan programmera eller 

förstår vad programmering innebär. Enligt Lgr 11 (2018) skall eleverna introduceras till 

programmering redan under tidigare årskurser och om några år besitter förhoppningsvis 

eleverna programmeringskunskaper när de når högstadiet, vilket kan medföra att problemet 

minskar. Utöver elevernas kunskaper behöver även lärarna kompetens i programmering för att 

kunna använda programmering som ett verktyg i undervisningen. Får inte lärarna den 

kompetensutveckling de behöver och kan inte eleverna programmera när de börjar i högstadiet 

är risken stor att programmering i matematikundervisningen inte blir av. 

 

Lärarna förstår att de behöver införa programmering i sin undervisning vilket även kommun 

och skolledning gör. Skolledningens syn på införandet påverkar enligt Vanderlinde, Aesaert 

och van Braak (2014), Baek, Jung och Kim. (2008), Mirzajani et al. (2016) och Shin (2015) 

lärarnas användande av IKT i undervisningen. Skolan har en heltidsanställd IT-ansvarig som 

hjälper till med tekniken på skolan, vilket kan vara en positiv påverkan. Wong (2016) påtalar 

dock att så länge rektorn inte kräver att lärarna använder teknik i undervisningen finns risken 

att lärarna ser tekniken som ett supplement snarare än ett krav vilket kan vara en faktor till att 

matematiklärarna ännu inte använt sig av programmering i sin undervisning.  

 

Kommun, skolledning och lärare är alla överens om att lärarna behöver lära sig ett 

programmeringsspråk. Hur ansvarsfördelningen skall gå till är däremot inte lika enkel att förstå. 

Lärare #1 förlitar sig på att skolledningen tar ansvar för att lärarna får tillräckliga kunskaper 

inför införandet av programmering i undervisningen. Det ligger helt i linje med vad som står i 

skollagen, att rektor har det övergripande ansvaret för att personalen får den 

kompetensutveckling som krävs och att de ges möjlighet att dela med sig av sin kunskap och 

lära av varandra (Lgr 11, 2018). Skolledaren ger lärarna möjlighet till medverkan i kommunens 

programmeringsnätverk och möjlighet att medverka på den kurs kommunen anordnar i 

programmeringsspråket Python. I övrigt tycker skolledaren att matematiklärarna bör få in 

fortbildningen i sin ordinarie arbetstid eftersom matematiklärarna på skolan enbart undervisar 

i matematik och därmed har tid över i sin tjänst. Digitaliseringsstrategen tycker inte att lärarna 

skall lägga fortbildningsansvaret på ledningen och anser att detta är något skolan behöver 

komma ifrån. Digitaliseringsstrategen antyder även att lärarna bör använda sig av sin 

förtroendetid till fortbildningen. Lärare #2 har behov av kollegialt samarbete kring 

programmering, vilket skolledaren inte anser att skolan behöver lägga tid på. 
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Sammanfattningsvis stämmer inte lärarnas förväntan ihop med skolledarens och 

digitaliseringsstrategens intentioner gällande tid och resurser till kompetensutveckling.  

 

För att undanröja hinder och skapa goda förutsättningar för ett lyckat införande av 

programmering behövs tydliga ramar kring vad som förväntas av lärarna. Det finns en möjlighet 

att lärarna lär sig programmera på egen hand, så som både skolledning och kommun förväntar 

sig, men kunskapsnivåer och kunskapsområden kommer då att ha mycket stora variationer från 

lärare till lärare. Skall programmering faktiskt införas i undervisningen, vilket krävs i Lgr 11 

(2018), behöver skolledning vara tydlig gentemot lärarna kring vilka krav som ställs på dem. 

Skolledningen behöver skapa förutsättningar för lärarna att kompetensutveckla sig, både 

gällande kurser och tid, så de klarar av att införa programmering i undervisningen. 

Matematiklärarna använder sig sannolikt redan nu av den tid de har till sitt förfogande för att 

hinna med sitt arbete. Skall lärarna fortbilda sig inom den befintliga arbetstiden, vilket 

skolledaren anser, behöver några arbetsuppgifter tas bort. Annars kommer rimligen den övriga 

matematikundervisningen att försämras eftersom lärarna tappar tid till förberedelser och 

efterarbete, vilket medför att lektionstiden riskerar bli mindre effektiv. 

 

5.2 Teknik, infrastruktur och verktyg 

Ingen av lärarna visade någon större oro kring tekniken inför införandet av programmering i 

undervisningen. Skolan hade en dator per elev och var på väg mot 1:1 datorer men lärare #2 

och skolledaren upplevde stora problem med de nya projektorerna. Skolledaren la stor fokus på 

lösning av detta med hjälp av skolans heltidsanställda IT-ansvariga vilket tyder på att 

skolledaren ansåg att fungerande teknik var viktigt. Petko (2012) och Eickelmann et al. (2016) 

anser att antalet datorer är viktiga för användande av IKT i undervisningen.  

 

Lärare #1 talade om en förväntan på att skolan köper in den teknik som krävs och skolledaren 

tycktes ha samma åsikt. Detta kan minska lärarnas oro för tekniken vid införandet av 

programmering i undervisningen. Mirzajani et al. (2016) skriver, att en bra utrustning skulle 

överbrygga många av de hinder som finns för användande IKT i undervisningen. Skolan tycks 

ha en bra utrustning och utrustningen ses inte som ett hinder av lärarna på skolan. Lärarna har 

dock inte tillräckligt med kunskap kring vilka behov de kommer ha när de väl använder 

programmering i sin undervisning och det finns en risk att hinder kommer upptäckas i och med 

lärarnas ökade kompetensutveckling. 

 

Kommunen står inte för beställning av olika program och verktyg utan har delegerat ut detta 

till skolorna. Ingen vet därmed riktigt vad som behöver köpas in eller vad som finns att använda. 

Lärare #3 använde sig av en lärare på Youtube som hen sett under ett seminarium och lärare #1 

och lärare #2 kände sig inte kompetenta att komma med förslag. Alstrup och Rootzén (2016) 

skriver om att inköparna av IT-material på individuella skolor saknar kunskap om e-

lärandematerial, vilket kan sättas i förhållande till material gällande programmering på skolan 

i studien. Trots att lärare #2 gått en programmeringskurs för 15 år sedan och Lärare #3 läar 

programmering under sin tidigare utbildning kände ingen av dem sig kompetent nog att välja 

verktyg till programmering i matematik. Under intervjuerna framkom att kommunen planerar 

en fortbildning för kommunens matematiklärare i programmeringsspråket Python men inte 

rekommenderar något språk för övrigt. Kommunen anser att lärarna själva skall få använda de 

verktyg som passar bäst till deras undervisning. Lärare #3 undervisade lite i Java på tekniken, 

vilket skiljer sig från språket Python i vilken matematiklärarna kommer gå sin kurs.  

 

 



   22 

Fördelar med att låta lärarna själva välja sina verktyg och språk är att de kan utnyttja befintliga 

kunskaper och att de kan våga testa programmering utifrån den kompetens de själva besitter. 

Detta kan ge positiv upplevelse för läraren och kan även påverka dennes kollegor i en positiv 

riktning. Om lärare redan har påbörjat införandet av programmering kan de fortsätta att utnyttja 

material de redan tagit fram för sin undervisning. Om nya intressanta verktyg dyker upp kan 

dessa snabbare tas upp i undervisningen om inte styrning uppifrån förhindrar. 

 

Det kan också finnas nackdelar med att ha flera olika programmeringsspråk inom samma skola. 

Eleverna riskerar att lära sig två olika språk i två olika ämnen samtidigt. När elever i olika 

klasser lär sig olika språk kan problem uppstå om en elev byter klass eller mm skolan behöver 

omfördela, slå ihop eller bryta isär klasser i en årskull. Programmeringskunskapen kan då 

variera ännu mer än idag i en och samma klass. Vissa elever kan ha använt sig av samma språk 

i flera år medan andra är nybörjare. Vilket gör att läraren riskerar få en tyngre arbetssituation 

då spridningen blir stor. 

 

Med rekommenderade gemensamma programmeringsspråk blir det lättare för 

läromedelsföretag att skapa läromedel då de vet vilka språk de skall fokusera på. Även de lärare 

som publicerar material på Youtube kommer kunna fokusera på de rekommenderade språken. 

På så sätt underlättas situationen för lärarna då det blir lättare att hitta resurser som kan utnyttjas 

i undervisningen. Ju högre upp beslut tas desto lättare blir det att implementera ett nytt 

programmeringsspråk i undervisningen. Tas beslut om ett rekommenderat 

programmeringsspråk enbart på skolan underlättar det för de elever som byter klass och när 

klasser splittras eller omformas på samma skola. Kommer rekommendationer istället från 

kommunen underlättar detta flytt mellan skolor och stadieövergångar där elever flyttas till nya 

skolor inom samma kommun. Tas beslutet på nationell nivå ger det möjlighet för flytt mellan 

olika skolor över kommungränser men även flytt mellan privata och kommunala skolor. Lgr 11 

(2018) är dock tydlig med att elever skall lära sig att använda programmering i olika 

programmeringsmiljöer under år 7–9, vilket gör att lärarna behöver använda andra språk även 

om ett ligger i fokus. Detta tyder på en förväntan att lärare i matematik och teknik behärskar 

mer än ett programmeringsspråk. 

 

5.3 Arbets- och undervisningstid 

Att få plats med ökat innehåll inom befintlig lektionstid var den tidsfaktor som oroade lärarna 

mest gällande införandet av programmering i matematikundervisningen. Lärarnas oro gällde 

hur de skulle få in mer stoff i ett redan pressat schema. Detta stämmer överens med vad Tay, 

Linn och Linn (2015) tar upp som ett problem, att införandet av teknik i undervisningen minskar 

om lärarna upplever att lektionstiden inte räcker till. Både skolledaren och lärare #2 pratar om 

den kommande utökade tidsplanen i matematik som en möjlighet till att underlätta införandet. 

Här skulle skolledningen kunna hjälpa läraren att prioritera om sin undervisningstid, antingen 

genom samtal mellan lärare och skolledare eller genom kollegialt samarbete. Kollegialt 

samarbete förväntas lärarna ordna själva då skolledningen inte anser att det behöver läggas tid 

på detta vilket. Bristen på samsyn kring lärares behov och skolledningens förväntan kan i denna 

fråga bli ett hinder när det gäller införandet av programmering i matematikundervisningen.  

 

Enbart Lärare #3 tar upp sin egen tidsbrist som ett problem även om lärare #2 och lärare #1 

funderar lite över att det kan påverka arbetssituationen. Vid sökande av lärare för intervjuer till 

studien var det däremot mycket svårt att få tag på lärare och skolledare att intervjua på grund 

av bland annat tidsbrist. Lindberg, Olofsson och Fransson (2017), Mizarjani et al. (2016) och 

Shin (2015) tar upp tidsbrist som ett hinder för lärarna för att få in mer IKT i undervisningen. 
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Även Wong (2016) talar om att hög arbetsbelastning är ett hinder för att förändra sitt arbetssätt. 

Lärare #3 löste sin tidsbrist genom att använda Youtube och en lärare där som eleverna fick 

följa. Denna undervisning var dock inte lärarledd och lärare #3 saknade själv kunskap att hjälpa 

eleverna när det inte kunde hantera uppgifterna. Detta undervisningssätt kan vara svårt att 

fortsätta med om kraven blir högre på innehållet i programmering i tekniken. En reflektion är 

att de lärare som var med i studien var lärare som inte kände sig lika tidspressade. Både lärare 

#1 och lärare #2 undervisade enbart i matematik och skolledaren menade att lärarna, då de 

undervisade enbart i matematik hade mer tid över till att fortbilda sig. Lärare #1 och lärare #2 

var inte heller mentorer vilket kan påverka deras tid till förfogande.  

    

Problemen angående undervisningen i datavetenskap som Yadav et al. (2016) tar upp, där 

datavetenskap kräver mer 1:1 undervisning och därmed också kräver mer tid från lärarna, har 

inte kommit upp under intervjuerna. En av anledningarna till detta skulle kunna vara att man i 

matematikundervisningen redan kräver en viss del 1:1 undervisning och lärarna är vana vid 

detta och därmed inte är lika oroliga. Den andra anledningen skulle kunna vara att lärarna inte 

har testat på att undervisa i programmering och därmed inte ser problemet ännu.  

 

Det problem Wong (2016) talar om, att lärare med stor arbetsbelastning inte vill ändra sitt 

arbetssätt, lyser till viss del igenom i denna studie då lärare #1 anser att det är ledningens ensak 

att ge tillräckliga förutsättningar för att kunna påbörja undervisningen i programmering. 

Lärarna har inte heller undervisat i programmering i matematik, utan anledningen till att de nu 

planerar att införa programmering är att krav ställs i läroplanen. Det är med andra ord inte längre 

upp till läraren om hen vill införa programmering utan fokus ligger på hur skall det gå till. 

 

Gällande tid till fortbildning har lärarna en förväntan att skolledningen ordnar detta, skolledaren 

låter lärarna gå på den fortbildning kommunen anordnar och digitaliseringsstrategen tycker att 

lärarna behöver lägga fokus på att utbilda sig istället för att engagera sig i festkommittéer och 

marknadsföringsgrupper. Digitaliseringsstrategen antyder även att lärarna bör ta sin 

förtroendetid till att utbilda sig. Detta område kan behöva klargöras lite tydligare för lärarna. 

Utan information om vilka krav som ställs och var tiden skall tas kommer det nog vara svårt att 

få lärare att införa programmering i matematikundervisningen. Skolledning och kommun 

skjuter problemet ifrån sig och lägger det på lärarna medan lärarna gör samma sak och lägger 

ansvaret på skolledningen. Skolledaren menar att matematiklärarna skall fortbilda sig inom 

befintlig tid då de bara undervisar i matematik och därmed har mer frigjord tid. Lärarna har i 

nuläget en tjänst som ser ut på detta sätt vilket innebär att om de skall lära sig programmera på 

egen hand blir det en stor förändring i den tjänst de i nuläget har. Har lärarna för lite att göra 

idag fungerar skolledarens plan bra men troligast är att lärarna redan idag fyller den tid de 

arbetar. Tar då lärarna en stor del av sin ordinarie arbetstid till att lära sig programmera finns 

en risk att elevernas undervisning blir sämre. Mindre tid till planering riskerar att göra 

undervisningen mindre effektiv och därmed blir undervisningstiden och det ökade innehållet 

ett än större hinder för lärarna gällande programmeringens införande i matematiken. Det skulle 

underlätta med en bättre samsyn kring hur lärares tid skall förfogas.  

 

 

5.4 Lärares programmeringskompetens 

Samtliga tre lärare i studien behöver kompetensutveckling inom ett programmeringsspråk även 

om de ligger på olika nivå i sin programmeringskunskap. Fortbildningen bör öka användandet 

av programmering i klassrummet men även öka lärarnas intentioner till användande av 

programmering om detta stämmer överens med hur IKT används i klassrummet enligt 
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Mirzajani et al. (2016), Petko (2012) och Teo (2011). Lärarna upplever sig ha god datorvana 

men saknar kompetens inom programmering vilket stämmer överens med vad Camillieri och 

Camillieri (2017) säger då de menar att lärare kan känna sig osäkra på vissa tekniker även om 

de redan använder IKT i klassrummet. Mirzajani et al. (2016) och Aydin, Gürol och 

Vanderlinde (2016) ser att lärare behöver en ökad IKT-träning för att få till en så bra IKT-

undervisning som möjligt, vilket borde leda till bättre programmeringsundervisning om lärarna 

får kompetensutveckling.  

 

Lärare #3 testade programmering i teknikundervisningen genom att låta eleverna följa en annan 

lärare via en Youtube kanal. Läraren som följdes undervisade i Java, vilket inte lärare #3 

behärskade. Detta var en lösning lärare #3 använde för att kunna undervisa, inte bara på grund 

av tidsbrist, utan även på grund av bristande kunskaper i programmering. Som Mirzajani et al. 

(2016), Petko (2012) och Teo (2011) säger så skulle undervisningen sannolikt förbättras genom 

högre kompetens hos läraren, vilket borde gälla även i detta fallet. Lärare #3 anser att lärare 

inte har möjlighet att hålla jämna steg med utvecklingen och fortbilda sig i takt med 

programmeringens utveckling, vilket är ännu en bidragande orsak till att lärare #3 använder sig 

av undervisning via nätet. Risken är att den typen av undervisning påverkar kvaliteten på 

teknikundervisningen då Tay et al. (2014) påpekar att lärare måste han en konstant 

uppgradering av sina IKT-kunskaper för att hålla en god nivå i sin undervisning.   

 

Lärarna visade inget större behov av didaktiskt stöd gällande införandet av programmering i 

undervisningen utan påtalade framförallt ett behov av kompetensutveckling. Detta stämmer 

med vad Yadav et al. (2016) skriver, att lärare utan tillräckliga bakgrundskunskaper och 

förståelse för ämnet får kämpa för att kunna möta elevernas behov i klassrummet. Enligt 

Lindkvist et al. (2016) känner lärare att de har god IT-kompetens men saknar pedagogiskt stöd 

för införande av IKT i undervisningen. De motstridiga resultaten tyder på att programmering 

skiljer sig från vanlig IKT undervisning och kan vara beroende av att lärarna har ett så stort 

kunskapsbehov i programmering vilket i så fall leder till att behovet av didaktisk utbildning blir 

irrelevant.  

 

5.5 Lärarattityd och ställningstagande 

Lärarnas attityd till att införa programmering i undervisningen var försiktigt positiv. Lärare #3 

hade redan börjat, lärare #1 såg fram emot införande av programmering och lärare #2 ville vara 

med utan att vara den drivande kraften. En positiv syn på införande av IKT i undervisningen 

bör också förbättra lärarnas intentioner att använda sig av IKT (Coyne et al. 2015; Teo 2011; 

Wong 2016) Den positiva attityden har troligtvis inte tidigare varit tillräckligt stark eftersom 

intentionerna innan förändringen i Lgr 11 inte hade lett till införande av programmering i 

undervisningen.  

  

Möjligheten att förbättra elevernas lärande var en drivkraft för lärarna i studien i motsats till en 

underlättande arbetssituation vilket Baek, Jung och Kim (2008) pekar på som drivkraften till 

användande av teknik i undervisningen. Lärare #1 och #2 tycks inte se att programmering direkt 

gynnar eleverna i sin kunskapsinhämtning vilket kan vara en hämmande faktor vid införande 

av teknik i undervisningen (Petko, 2012) 

 

Lärare #3 var den enda av lärarna som var mentor och även den enda av lärarna som testat på 

programmering i sin undervisning. Detta stämmer med Petkos (2012) analys att lärare med 

klassansvar använder mer IKT i undervisningen än de utan klassansvar. Slutsatsen av detta kan 
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dock vara bristfällig då lärare #3 också är den enda av lärarna som undervisar i teknik och 

programmeringen testades i teknikämnet. 

 

Då Lgr 11 (2018) kräver att lärarna inför programmering i undervisningen har lärarna varit 

tvungna att acceptera att detta kommer ske. Lärarna kan intala sig själva att de känner sig 

positiva, som lärare #1 sa att hen i början inte kände sig positiv men ju mer hen tänkte desto 

bättre kändes det. Detta gör att det finns en möjlig fördröjning i den positiva kraften Lgr 11 

(2018) har gällande införandet av programmering i undervisningen. Eventuellt tänker lärarna 

på det som positivt även om de därmed inte själva har något driv.  
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6 Slutsats 
 

Syftet med studien var att identifiera de hinder och förutsättningar vilka påverkar lärare vid 

införande av programmering i ämnena matematik och teknik på högstadiet. Det som främst 

påverkar lärarna till att införa programmering i sin undervisning är förändringen i Lgr 11, utan 

denna förändring hade lärarna fortsatt undervisa som tidigare.  

 

Lärarna i undersökningen lever under tidsbrist även om de upplever att införandet är möjligt. 

Tidsbristen leder till att lärarna har konkreta behov, de hinner inte sitta och funder kring vad 

och hur och varför de vill programmera. Skall lärarna göra detta behöver de få avsatt tid för 

nätverkande och syftet med nätverket måste stå klart. Kommunen har ett 

programmeringsnätverk, men skolan tar inte bort arbetsuppgifter för lärarna för att gå på detta. 

Problemet blev tydlig då den läraren som var kallad till nätverket valde att avstå från 

medverkan.  

 

Behovet av konkret fortbildning och kollegialt samarbete hos lärarna rimmar dålig med 

skolledning och kommunens planer. Lärarna vill att skolledning tar beslut kring vad som skall 

göras, när det skall göras och hur det skall göras. Skolledning låter lärare gå på fortbildning i 

kommunen men anser inte att lärarna behöver någon mer tid till sin fortbildning utöver deras 

ordinarie arbetstid. Skall tiden räcka till fortbildning måste lärarna få hjälp att prioritera om och 

skala bort de arbetsuppgifter lärarna i nuläget har.  

 

I dagsläget finns inget rekommenderat programmeringsspråk vilket leder till viss förvirring hos 

lärarna. Lärarna ger sig ut på egna äventyr och risken är att elever får lära sig olika språk i olika 

klasser. Att eleverna får olika språk göra att lärarna i framtiden inte kan bygga vidare på ett 

befintligt språk och eleverna kommer ha än mer spridda kunskaper än nu. Kommunens tanke 

att lärarna måste få använda det språk som lämpar sig bäst kanske är bra nu i början, så de lärare 

vilka faktiskt har ett eget driv får jobba vidare med sitt. Men i längden bör ett gemensamt språk 

rekommenderas då det inte bara underlättar lärandet direkt utan även underlättar skapande av 

läromedel och andra verktyg som passar för införande av programmering i undervisningen.  

 

Under studien upplevdes införandet av programmering i matematiken vara ett större 

bekymmer än införandet av programmering i tekniken. Till och med teknikläraren återkom till 

bekymren i matematikundervisningen även om hen inte skulle undervisa i matematik nästa år. 

Så vid resursfördelning rekommenderas att matematiklärarna prioriteras framför tekniklärarna 

gällande kompetensutveckling och tid.  

 

6.1 Hinder och rekommendationer: 

 

För att få en snabb uppfattning om de hinder som lärarna stöter på inför programmeringens 

införande i undervisningen kommer här en kort punktlista för att tydliggöra de utmaningar 

lärare står inför tillsammans med de förutsättningar som ges av kommun och skolledning. 

Utifrån de hinder lärare stöter på presenteras även en punktlista på rekommendationer kring 

vad som kan göras för att underlätta införandet av programmering i undervisningen för lärare.  
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6.1.1 Hinder  

 

 Upplevs som nytt ämne. Lgr 11 ställer krav på lärarna att införa ett ämne de inte 

behärskar i sin undervisning.  

 Kompetensbrist i programmering. Lärare saknar kompetens inom området 

programmering. 

 Otrygghet. Lärarna känner sig inte trygga i hur och vad de skall göra gällande 

programmeringens införande.  

 Tidsbrist. Att införa programmering i undervisningen innebär ett ökat innehåll i 

läroplanen trots att befintlig undervisningstid kvarstår.  

 Bristande samsyn. Lärare, skolledning och kommunens digitaliseringsstrateg har till 

viss del olika åsikter kring var tid till fortbildning skall tas.   

 Kompetensbrist kring verktyg. Lärarna känner inte till vilka verktyg som finns för att 

undervisa i programmering. 

 Olika programmeringsspråk. Lärare på samma skola riskerar använda sig av olika 

programmeringsspråk då inget språk rekommenderas av stat, kommun eller skola.   

 

 

6.1.2 Rekommendationer 

 

 Möjlighet till fortbildning i programmering för lärare. 

 Tid för lärare till gemensam reflektion och diskussion kring undervisning i 

programmering, gärna både i kommunen och på den egna skolan. 

 Tydlig information till lärare hur fortbildningen skall gå till och var tid till detta skall 

tas. 

 Stöd till lärarna att förhålla sig till den utökade mängden innehåll i undervisningen.  

 Strategi kring hur lärare skall få kompetens kring vilka verktyg som finns till förfogande 

inom programmering i matematik och teknikundervisning. 

 Rekommendation från stat, skola eller kommun av ett gemensamt 

programmeringsspråk.  

  

 

6.2 Metoddiskussion 

En kvalitativ studie gav möjlighet till en djupare förståelse kring hur lärare, skolledning och 

kommun tänkte inför införandet av programmering i matematik och teknikundervisningen. Då 

det ännu inte fanns mycket forskning inom området passade valet av studie bra då det gav 

möjlighet att få en djupare kunskap i frågorna. Det gav även en möjlighet att hitta behov hos 

lärarna som inte skulle komma fram i en kvantitativ studie. En kvantitativ studie hade däremot 

gett en större möjlighet att dra generella slutsatser av rapporten och fånga olika lärares behov.   

Då respondenterna, på grund av studiens utformande, var få kan behoven som här redovisas 

vara andra än de generella behov som finns bland Sveriges lärare. Slår resultaten fel riskerar 

undersökningen stjälpa snarare än hjälpa.   

 

Att intervjuerna var semistrukturerade bidrog till ny information, vilken skulle riskerat gå 

förlorad vid frågeformulär men även vid en strukturerad intervju. Att det under intervjun fanns 

förberedda frågor underlättade själva intervjun men även analysen av information, då svaren på 
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så sätt var lättare att sätta i relation till varandra. Den ostrukturerade delen i den 

semistrukturerade intervjun gjorde att resultatet var svårare att relatera till andra respondenter. 

Upplevelsen var dock att det framkom mer information än vad som skulle framkommit med en 

strukturerad intervju. En ostrukturerad intervju ställer krav på intervjuaren att hålla 

respondenten på rätt spår under hela intervjun. Brist på kompetens hos intervjuaren ledde i 

denna studie att transkriberingen från en av intervjuerna blev mycket lång och tidskrävande. 

Intervjuer ansikte mot ansikte fungerade däremot bra, upplevelsen var att respondenterna kände 

sig avslappnade och trygga. Detta kan bero på att intervjuaren själv var matematiklärare och 

därmed inte hade några problem med att förstå och tolka informationen som gavs. En annan 

anledning till att lärarna kände sig trygga kan varit att de intervjuades på en trygg plats. Under 

intervjun som gjordes på ett café var respondenten inte lika avslappnad och bandupptagningen 

var svårare att följa.  

 

Trots mycket motgångar vid sökande av informanter fungerade urvalet bra då valet gav en 

bredare och djupare förståelse än om enbart lärare intervjuats.  Valet av skola var lite tursamt 

då den skolan som låg på andra plats faktiskt valde att vara med. Tiden för intervjuerna var 

dock snäv och man bör tänka på att lärares arbetsbelastning är mycket hög runt betygsättning, 

vilket innebär att det hade varit bra om sökande av informanter hade startat redan i början av 

kursen.   

 

Deduktiv tematisk analys fungerade bra för att skapa struktur i undersökningen. Arbetssättet 

var dock tidskrävande då transkriberingarna behövde läsas om och om igen. Den ostrukturerade 

delen av intervjun gjorde att svaren på frågorna inte låg på ett speciellt ställe i texten utan var 

utspridda. Eventuellt skulle det varit mindre tidskrävande att läsa svaren från en respondent i 

taget och under gång föra in informationen under rätt rubrik. Ett problem som uppstod var att 

samtliga faktorer påverkade varandra och gjorde det svårt att dela upp informationen så den 

hamnade under rätt kapitel. Viss information hamnade i och med detta i flera kapitel och annan 

information hamnade under ett kapitel som inte hade den förväntade överskriften.    

 

 

6.3 Samhälleliga konsekvenser 

 

Införande av programmering i undervisningen kan innebära en stor påverkan på samhället om 

införandet fungerar. Detta skulle bidra till att alla barn utbildas till att använda sig av 

programmering och få en förståelse för programmeringens grunder. Det skulle i sin tur kunna 

leda till att vi får ett större urval av personer som kan tänka sig att utbilda sig inom 

programmering, vilket idag är ett bristyrke. Programmeringskunskaper skulle även kunna leda 

till förståelse för den vardagsteknik vilken nu är på frammarsch i och med smarta hem-lösningar 

och internet of things, vilket skulle kunna bidra till en positiv utveckling inom dessa områden.  

 

Skolan är en stor del av vårt samhälle och vill vi få Sveriges elever att lära sig hantera 

programmering är ett lyckat införande av programmering av stor vikt. Om olika lärares 

personliga kompetens blir avgörande, vilket gäller i nuläget, för elevernas möjlighet till 

kunksapsinhämptning inom programmering kan detta segregera kunskapsnivån i samhället 

gällande programmering. Lyckas vi införa programmering och digitalisera våra elever i den 

svenska skolan kommer troligtvis digitaliseringen av samhället gå snabbare. Så slutsatsen är att 

programmeringens införande i matematik och teknikundervisningen kan få stor påverkan på 

samhället.  
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6.4 Framtida forskning 

Det skulle vara intressant att göra en större och bredare studie i fler skolor, och kommuner med 

samma frågeställning för att se om resultatet är generaliserbart. En sådan studie skulle även 

kunna visa på andra behov och brister än de som uppkommit i denna studie och ge en bredare 

och mer nyanserad bild av lärarnas behov vid införandet av programmering i matematik och 

teknikundervisningen. Eventuellt skulle det räcka med att fokusera på programmeringens 

införande matematikundervisningen, då det är inom detta område som de största problemen 

upptäckts i denna studie.    

 

Det vore också intressant med en uppföljning av studien för att se hur skolan i undersökningen 

faktiskt hanterat införandet av programmering i matematikundervisningen och hur lärarna gör 

för att klara av sitt uppdrag. Hur har de hanterat problemet kring de olika förväntningarna från 

kommun, skolledare och lärare gällande kompetensutveckling och avsatt tid till detta? Vilka 

insatser har satts in och vad görs på de olika nivåerna? Har det gått att fullfölja regeringens 

uppdrag och hur har skolorna som klarat detta gjort? 
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Bilaga  
 

Intervjufrågor lärare 

Ålder: 

Kön: 

Undervisat antal år: 

Undervisar i vilka ämnen och årskurser:  

Klasslärare?  

Hur skulle du uppskatta din datorvana på en skala från 1–5?  

Varför?  

Har du någon programmeringsvana?  

om ja vilken? 
 

1. Hur ser du på att börja undervisa i programmering till hösten?  

 

2. Vad kommer påverka dig mest kring om och hur mycket programmering du kommer 

använda i undervisningen?  

a. Något annat som påverkar dig? 

b. Varför? 

 

3. Vad tror du kommer fungera bra när det gäller att undervisa i programmering?  

Fokus på det som är positivt, kan lätt bli negativt här annars 

 

 

4. Vad tror du kommer fungera mindre bra? 

Öppen fråga för att fundera 

 

 

5. Vad upplever du att du behöver hjälp med för att klara av att undervisa eleverna i 

programmering? 

 
a. I hur stor utsträckning påverkar läroplanen dig? Kommunen?  

 

b. Vilken syn har skolledningen på införandet? Hur påverkar det dig? 

 

c. Hur ser tekniktillgången ut här på skolan?  

i. Elevers tillgång till datorer/fungerande datorer? 

ii. Din tillgång till fungerande utrustning? 

iii. Tillgång till teknisk support? 

iv. Ålder på befintlig utrustning? 

v. Problem kring detta? 

d. Vilka verktyg (program och dyl.) känner du till? Har du funderat på att använda 

något? Varför?  

 

e. Hur upplever du att din tid kommer räcka till?  

Hur ser du på de ökade antalet matematiktimmar i läroplanen?  
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f. Hur ser du på din egen kompetens? Behöver du något för att du skall känna dig 

bekväm med att undervisa i programmering? För att du skall göra det alls?  

 

g. Finns det något annat som påverkar din användning av programmering i 

undervisningen? Varför?  

 

6. Syn på undervisning? (gillar förändringar, nyheter och utmaningar?)  

 

Intervjufrågor skolledare 

 

Namn: 

Hur länge har du arbetat som skolledare?  

Om kort, vad har du haft för tidigare roll? 

Vilken kompetens finns i skolan kring programmering? 

Vad innebär det ökade antalet timmar i matematikundervisningen och vad har ni för planer 

kring det? 
 

1. Hur ser tekniken ut på skolan?  

a. Har eleverna egna datorer? Tillgång? 

b. Projektorer 

c. Andra verktyg 

d. Teknisk support 

e. Hur skulle du skatta elevernas tillgång till fungerande datorer och utrustning? 

f. Lärarnas tillgång till fungerande utrustning? 

g. Ålder på befintlig utrustning? 

 

2. Hur ser du på införandet av programmeringen i undervisningen?  

a. hur tror du din syn påverkar lärarna?  

För att se hur de tänker kring sitt inflytande på personalen 

3. Har kommunen någon strategi angående programmeringens införande i matematiken?  

 

4. Vilken är den största påverkansfaktorn för att ni inför programmering i 

matematikundervisningen? Varför? Finns någon annan?  

 

5. Vad har ni för planer kring införandet av programmering i undervisningen? 
 

6. Vilken tror du är lärarnas största utmaning när det gäller programmeringens införande 

i matematikundervisningen?  

 

7. Vad tror du lärarna behöver för att kunna införa programmering i undervisningen? Hur 

möter ni det?  

a. Kompetensutveckling  

b. Egenstudier?  

c. Samarbete mellan lärare?  

d. Tid? 
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e. Teknik? Support och datorer?  

f. Undervisningsverktyg  

 

8. Har ni funderat något kring verktyg/program i programmeringen?  

a. Har kommunen någon gemensam strategi? Vilken?  

b. Har ni på skolan någon strategi? 

 

Intervjufrågor digitaliseringsstrateg  

Namn: 

Yrkesroll:  

Antal år i yrket: 

Tidigare erfarenheter kopplade till IKT och programmering i skolan, matematik, teknik eller 

skolan i allmänhet? 

 

1. Vilken har din roll varit/är din roll när det gäller införande av programmering i 

matematik och teknik på skolorna i kommunen? 

 

2. Vilka är dina allmänna tankar kring programmeringens införande i matematik och 

teknik i grundskolan? 

 

3. Vad gör ni idag när det gäller införande av programmering i matematik och teknik på 

högstadiet? 

 

4. Har hört att kommunen har någon typ av nätverk, vad är det för något? 

 

5. Vad har ni tidigare gjort? 

 

6. Vilka är era planer för framtiden? 

 

7. Vad har du för syn på införandet av programmering i matematik och teknik på 

högstadiet? 

 

8. Tror du det spelar roll om ni tar ett gemensamt grepp som kommun? Varför? 

 

9. Vad tror du ger det bästa stödet för lärarna? 

 

10. Hur tycker du att ni möte det? 

 

11. Vilken hjälp tror du lärarna behöver gällande vad som skall tas bort när det kommer 

nya tillägg i matematiken?  

 

12. Har kommunen några tankar kring vilket språk som skall/bör användas, ger ni något 

gemensamt direktiv? Vilket och varför? 
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13. Har du några tankar kring hur lärarna får plats med programmering i undervisningen 

med gällande undervisningstid?  

 

14. Har du några tankar kring hur lärarna skall klara av att lära sig programmera inom sin 

arbetstid? 

 


