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1Titeln printf(“Hello Mathematics!”) syftar till hur språket C programmeras för att skriva ut det som står inom parentesen på 

bildskärmen. Programmeringsspråket C är idag ett av de mest framstående språk för tekniska applikationer (Abelli 2004).      
 

printf(“Hello Mathematics!”)1 
- en kvalitativ studie om de matematiska förmågorna och programmering inom 

matematikundervisning på mellanstadiet 

 

printf(“Hello Mathematics!”) 
- a qualitative study about the mathematical capabilities and programming within 

mathematical education in grade 4-6 

 

Abstrakt 
Syftet med studien är att synliggöra lärares tankar om programmering och de matematiska 

förmågorna, samt exemplifiera hur dessa förmågor kommer till uttryck vid arbete med 

programmering som matematiskt innehåll.  

 

För att frambringa data till studien har intervjuer och observationer vidtagits. Insamlad 

data har sedan ställts mot de matematiska förmågorna som omfattas av läroplanen samt 

de kompetenser som ligger utanför förmågorna. Förmågorna är underbyggda och 

sammanflätade med Niss åtta matematiska kompetenser, Kilpatrick, Swafford & Findells 

matematikens fem strängar samt Boesen, Lithner & Palms sex matematiska kompetenser.   

 

Resultatet visar att lärare upplever programmering tätt sammankopplat med framförallt 

problemlösningsförmågan och kommunikationsförmågan, men även de andra 

matematiska förmågorna. Ur de observerade lektionerna framträder situationer då 

matematiska kompetenser som både innefattas av Skolverkets matematiska förmågor, 

men även de som ligger utanför synliggörs.  

 

Analysen visar att lärares uppfattning av vad programmering tillför är nära sammanlänkat 

med forskningens definitioner av matematiska kompetenser. Den pekar också på att 

undervisningen med programmering möjliggör för eleverna att, i varierande grad, 

demonstrera samtliga matematiska förmågor. 
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1 Inledning 
Läroplanen för grundskolan går igenom en förändring som träder i kraft 1 juli 2018. 

Denna förändring innefattar bland annat omskrivningar i skolans uppdrag och en utökad 

syftestext och centralt innehåll i ämnet matematik (Skolverket 2017b). I den nya 

versionen av syftestexten och det centrala innehållet inkluderas programmering. 

Programmering innebär att instruktioner ges till en mottagare för att få den att utföra en 

viss uppgift. Detta fordrar att instruktionerna är skrivna i rätt ordning och följa en struktur 

mottagaren förstår (Nygårds 2015). Syftet med förändringarna är att både förstärka och 

tydliggöra skolans uppdrag vilket är att bidra till att elever bland annat utvecklar digital 

kompetens. Digital kompetens är att vara “förtrogen med digitala verktyg och tjänster 

samt har förmåga att följa med i den digitala utvecklingen och dess påverkan på ens liv.” 

(Sverige. Digitaliseringskommissionen 2016:160). 

 

Digitaliseringskommissionen fastslår att införandet av programmering inte vilar på 

beprövad svensk erfarenhet (Sverige. Digitaliseringskommissionen 2014). Även 

Kjällander, Åkerfeldt & Petersen (2015) fastslår att det finns begränsad forskning om 

effekterna på barns och elevers lärande av programmering i skolan. Ett flertal reformer 

och satsningar i skolan har inte baserats på någon beprövad svensk forskning utan sker 

utifrån politikernas jakt på snabba lösningar (Håkansson & Sundberg 2016).  

 

Däremot visar forskning att träning av programmeringsspråket i skolan kan stärka 

elevernas förmåga att tänka logiskt, utföra matematiska beräkningar samt träna 

matematiska kompetenser som ligger inom programmeringen i matematik (Regnell & 

Pant 2014). Elever som genomgått en grundkurs i Scratch fortsätter också gärna 

programmera (Kalelioglu & Gülbahar 2015) och grunden till barns framtida yrke vilar 

delvis på deras intresse från årskurs 5 (Lindahl 2003). Därför är det viktigt att barn får 

stöta på programmering vid ett tidigt skede i livet.  

  

I läroplanen (Skolverket 2017b) benämns programmering som centralt innehåll i 

matematik. Således är det ett medel för att utveckla de förmågor som är centrala i ämnet. 

Vi är båda av uppfattningen att vi vill utöka vårt kunnande och skapa förståelse för vilka 

möjligheter som finns då programmering används som medel i matematikundervisningen. 

Detta kan uppnås genom att fördjupa oss i ämnet och ta del av tankar som finns hos både 

erfarna lärare och internationella forskare. Tankar från verksamma lärare är viktiga då det 

finns stora luckor inom forskningen om IT och lärande utförda i Sverige (Sverige. 

Digitaliseringskommissionen 2014). Mot bakgrund av givna anledningar finns det därför 

fog att undersöka området programmering i ett konkret sammanhang. I slutändan kan 

resultat och analys från studien förbättra vår egen undervisningspraktik. 
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2 Syfte 
Syftet med studien är att belysa lärares uppfattningar om vad det finns för samband mellan 

de matematiska förmågorna och programmering. Studien ämnar även redogöra för 

situationer då de matematiska förmågorna åskådliggörs under lektioner med 

programmering som matematiskt innehåll. 
 

2.1 Frågeställningar 
 

 Vilka tankar har lärare om programmering och de matematiska förmågorna? 

 

 Hur kommer de matematiska förmågorna till uttryck i arbete med programmering 

som matematiskt innehåll? 
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3 Litteraturbakgrund 
Kapitlet tar upp den forskning om programmering som är relevant i förhållande till 

frågeställningarna. Kapitlet är indelat i fem avsnitt, först behandlas lärares tankar om, och 

attityd till, programmering. Sedan tas forskning upp som pekar på vilken utveckling hos 

eleverna programmering kan leda till. Därefter beskrivs vad det finns för möjligheter att 

utvecklas inom andra ämnen via transfereffekter. I kapitlet tas också en studie upp som 

påvisar vilka möjligheter det finns för att använda programmering som medel för att träna 

elevernas kunskaper i algebra med hjälp av programmet Bootstrap. Den sista delen i 

kapitlet är en sammanfattning av de vanligaste programmeringsspråk som kan 

förekomma i skolan, samt vilka möjligheter och begränsningar de medför. 

 

3.1 Programmering och lärare 

I en turkisk studie utförd av Aydoğan Yenmez, Gökçe, Özpınar (2017) genomgick 42 

lärarkandidater en programmeringskurs under sin universitetsutbildning. Före och efter 

kursen gjorde kandidaterna ett referensprov för att ett resultat av kursen skulle kunna 

utvärderas. Dessa utvärderingar följdes sedan upp med intervjuer. Lärarkandidater 

uttryckte att de efter kursen bättre förstod vad som händer i en dator när en app är igång 

(ibid.). Vidare visar undersökningen att lärarkandidaterna ser möjligheter att elever som 

arbetar med programmering kan utveckla nya perspektiv och ökad kreativitet, logiskt 

tänkande och problemlösningsförmåga. Lärarkandidaterna ser också möjligheter att 

framtida elever kan utveckla både metakognition och förtroende för sin egen kapacitet i 

förhållande till teknologi. Däremot förespråkar de att det vore förmånligt för elever att 

lära sig programmera samtidigt som de lär sig om programmering (ibid.). Nästan hälften 

av lärarkandidaterna, 18 av 42, menar att par- eller grupparbete främst torde gagna de 

elever som är omotiverade eller ifrågasätter sin egen förmåga att kunna utföra arbete inom 

programmering (ibid.). 

 

3.2 Programmering och lärande 
Calao, Moreno-León, Correa och Robles (2015) genomförde en studie i Colombia där 

utvecklingen av förmågor hos 42 mellanstadieelevers undersöktes. Dessa förmågor kan 

översättas till metod-, problemlösnings- och resonemangförmåga (engelska: modeling, 

exercising, reasoning, problem solving). Studien utvärderades efter en tremånadersperiod 

av undervisning med programmet Scratch (förklaras under rubrik 3.5). Detta genom att 

låta både deltagande elever och en kontrollgrupp genomföra tester före 

tremånadersperioden likväl som efter. Slutsatsen är att de elever som genomgick 

programmeringsutbildningar förbättrade sina förmågor gentemot kontrollgruppen inom 

samtliga områden, om än svagt inom problemlösning (ibid.). 

  

Som kontrast till ovanstående studie finns en brittisk studie utförd av Straw, Bamford och 

Styles (2017). Studien utvärderade resultatet av ett års deltagande i en kodklubb utanför 

skoltid där medlemmarna i klubben var mellan 9 och 11 år. I kodklubben arbetade 

eleverna med programmen Scratch, Python och HTML/CSS. Enligt studien har 

aktiviteterna ingen inverkan på det datoriserade tänkandet. Vidare förblir barnens 

problemlösningsförmåga opåverkad. Andra slutsatser som drogs ur studien innefattar att 

elevernas upplevelse av sin samarbetsförmåga inte förbättras, likaså intresset för 

programmering, inlärning av kodspråk och att arbeta med kodning i framtiden. Detta 

resultat går stick i stäv med kodklubbens lärares upplevelser. Enligt dem blir eleverna 

mer självsäkra i såväl sin kodning som sitt generella användande av datorer. Forskarnas 

slutsats är att kodklubben kan spela en stor roll i hur eleverna utvecklar användandet av 
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de nämnda programmen, men att det krävs 1 termin för att Scratch ska ge resultat, och 2-

3 terminer för Python och HTML/CSS. 

  

Simon och Hanks utförde 2007 en intervjustudie bestående av 11 elever som genomgått 

en grundläggande kurs i datavetenskap där de arbetade i par (parprogrammering). 

Intervjuerna ägde rum då eleverna läste den efterföljande kursen, som inte byggde på 

parprogrammering. Studien visar att elever upplever att deras lärande om programmering 

och datavetenskap ökar via arbete med parprogrammering (ibid.). Detta torde ha sin grund 

i att eleverna är mer öppna att utforska ideer och möjliga lösningar samt att de inte fastnar 

lika ofta i sitt arbete (ibid.). Vidare uttryckte vissa elever att de kände sig säkrare i sitt 

självständiga arbete vid den senare kursen (ibid.). Flera deltagare i studien menade att 

deras samarbetsförmåga stärktes och att de även fick träning i att kommunicera med sina 

partner (ibid.). 

  

Digitala verktyg har enligt Wing (2008) en generellt positiv inverkan på lärande. Den 

främsta fördelen med digitala verktyg är att många barn är nyfikna och inte rädda för att 

utforska och leka med dessa verktyg (ibid.). Kan man utnyttja denna nyfikenhet kan det 

ske ett formellt och informellt lärande både i hemmet och i skolan (ibid.). Om ett intresse 

väcks kan barn således fortsätta programmering utanför lektionens ramar (ibid.). 

 

3.3 Programmering och transfereffekter 
Transfereffekter är ett inte allmänt vedertaget begrepp, men som i studien syftar till att 

arbete i programmering tränar förmågor som förbättrar elever i andra ämnen än 

matematik (Kjällander et al. 2016). Ett argument till införandet av programmering i 

matematiken var just transfereffekter, trots få och motstridiga forskningsresultat (ibid.). 

Förhoppningen med transfereffekter är att kunskapen som skapas i programmering ska 

föras över till andra ämnen. Dock finns det begränsad forskning som påvisar att så är 

fallet (ibid.). Transfereffekter mellan programmering och problemlösning i matematik, 

vidare till problemlösning i andra ämnen har blivit ifrågasatt av många forskare 

(Rolandsson 2015). Detta på grund av att förståelse för problemlösning inom 

programmering inte är tillräckligt djup för att kunna överföras till andra ämnen (ibid.). 

Det är efter problemlösning, då eleverna reflekterar över sitt tillvägagångssätt som de 

utvecklar sin problemlösningsförmåga i matematik (Pólya 1957). 

 

Huruvida det sker transfereffekter i lärandet beror på hur väl målet i undervisningen har 

presenterats och planerats (Rolandsson 2015). Till yttermera visso behöver lärare och 

elever tid att reflektera över hur de införskaffade kunskaperna kan användas i andra 

undervisningssammanhang (ibid.). En faktor som påverkat potentialen i att lära sig 

matematik genom programmering är lärarens tillvägagångssätt och didaktiska principer 

(Misfeldt & Ejsing-Duun 2016). 

  

En studie som påvisar lyckade transfereffekter har genomförts i Spanien och Argentina 

(Moreno-León, Robles & Román-González 2016). Studien var indelad i två delar, den 

första delen innefattade en kurs på fyra veckor som de deltagande lärarna fick genomgå 

innan studien påbörjades. I kursen undervisades lärarna om hur de skapar applikationer i 

Scratch för att använda i deras respektive ämne. Den andra delen handlade om att skapa 

quasi-experiment på de valda skolorna, klasserna delades upp i en experimentgrupp och 

en kontrollgrupp (ibid.). Kontrollgruppen arbetade med samma metodologi som innan 

och experimentgruppen påbörjade undervisning där programmering med programmet 

Scratch inkluderades. För att skönja ett resultat fick eleverna göra ett test före och ett test 

fyra veckor in i kursen. Resultatet visar att programmering med hjälp av programmet 
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Scratch har positiv inverkan på inlärning i både matematik- och 

samhällskunskapslektioner i årskurs 6 (ibid.).  

 

3.4 Programmering och algebra 
I den reviderade läroplanen har programmering placerats under algebra i det centrala 

innehållet. Brookshear (2009) skriver att sambandet mellan algoritmer och 

programmering är den grundsten som utgör datorkunskap. Algoritmer är ett bestämt antal 

steg som bestämmer hur en uppgift utförs. Det kan till exempel vara en 

multiplikationsalgoritm, eller en algoritm för att hitta i en stad genom att följa en 

vägbeskrivning eller ett recept. Innan en dator kan utföra uppgiften måste algoritmen bli 

kompatibel med datorn och då med hjälp av ett program. Detta program skapas i sin tur 

genom programmering (ibid.). 

 

Enligt Schanzer, Fisler, Krishnamurthi och Felleisen (2015) har det skett många försök 

att länka samman programmering och elevers förbättring inom matematik i allmänhet, 

och algebra i synnerhet. Schanzer et al. (2015) har studerat programmet Bootstrap och 

hur eleverna genom detta program kan uppnå en förbättring i matematik. Genom 

Bootstrap tränas eleverna i algebra och geometriska koncept genom att låta eleverna 

skapa ett eget datorspel. På så vis tränar eleverna sin algebraiska förståelse, i vilken 

ordning de ska angripa en uppgift, koordinatsystemet samt tillvägagångssättet för att lösa 

ett problem (ibid.). Hur eleverna löser ett problem i Bootstrap är inspirerat av Pólyas fyra 

faser i problemlösning. Genom att träna dessa faser i programmet kan de sedan överföras 

till algebrauppgifter inom traditionell matematik (ibid.). Slutsatsen är att elever genom 

programmet och dess programmering blir bättre problemlösare (ibid.).  

 

3.5 Programmering och kategorisering av programmeringsspråk 
Den programmering som är närmast hårdvaran är den binära koden som enbart består av 

enklare kommandon (Kjällander et al. 2016). Den binära koden översätts sedan till 

programkod för att göra den mer läsbar för människor. Det andra steget är programspråk 

såsom Java eller C++ där flera binära koder tillsammans motsvarar en instruktion i 

programspråket (ibid.). De programmeringsspråk som ofta används i utbildningssyfte är 

grafiska eller visuella programmeringsspråk (ibid.). Dessa språk bygger på 

blockprogrammering. I blockprogrammering bygger man program med pusselliknande 

block som ersätter den skriftliga koden, de pusselliknande blocken har olika funktion 

(Thoresson 2016). Ett exempel på detta är programmeringsverktyget Scratch. 

 
Figur 1. Kod för Hello, World! i Scratch (MIT Scratch 2014) 

I skolan kan också fysiska objekt som programmeras användas. Det kan till exempel vara 

Bee-Bot som är programmerbara robotar (Kjällander et al. 2016). Fernaeus (2007) menar 

att programmeringsspråk kan bidra till en högre kunskapströskel för elever, jämfört med 

fysisk programmering. Vid arbetet med fysisk programmering blir inte elevernas fantasi 
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hämmade av det språk som krävs för programmeringsverktyget. Pararbetet med 

programmeringsspråk som Scratch blir begränsat då de traditionella datorerna och Ipads 

är designade för enskilt arbete (ibid.). Valet av språk och verktyg bör således anpassas till 

det användningsområde som är syftet med undervisningen (Van Roy 2009).  
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4 Teori 
Den teori som ligger till grund för arbetet är forskning rörande de matematiska 

kompetenser en individ besitter. Däremot är inte forskningsvärlden helt överens om vad 

som utgör en individs matematiska kompetenser. Eftersom ett av de styrdokument som 

lärare måste förhålla sig till är läroplanen utgår kapitlet primärt från de fem förmågorna 

som står omnämnda där, problemlösningsförmågan, begreppsförmågan, metodförmågan, 

kommunikationsförmågan och resonemangsförmågan (Skolverket 2017b). 

  

Den danska forskaren Niss definierade 2002 åtta matematiska kompetenser som 

tillsammans utgör en individs matematiska kompetens. Även ett amerikanskt team lett av 

matematikerna Kilpatrick, Swafford & Findell (2001) har sammanfattat vad de kallar 

matematikens fem strängar, dessa benämns fortsättningsvis som kompetenser. Boesen, 

Lithner & Palm (2016) kategoriserar matematisk kunnande i form av sex matematiska 

kompetenser. Dessa matematiker sorterar kompetenserna olika och det finns skillnader 

mellan dem. Det som är av intresse för studien är att se hur innehållet i dessa forskares 

olika kompetenser relaterar till Skolverkets förmågor. Däremot visar sammanställningen 

nedan att Skolverkets förmågor inte innefattar allt innehåll från forskningen. Därför 

avslutas kapitlet med de kompetenser som inte kan kategoriseras inom någon av 

läroplanens förmågor. För att särskilja vad som är forskningsbelagd benämns forskning 

som kompetenser och Skolverkets som förmågor. 

 

4.1 Problemlösningsförmågan 
I Lgr 11 definieras problemlösningsförmågan ”Formulera och lösa problem med hjälp 

av matematik samt värdera valda strategier och metoder.” (Skolverket 2017b:57). 

Många framgångsrika matematiker har definierat problemlösningskompetensen under 

olika namn men med liknande innehåll. Niss (2003), Kilpatrick et al. (2001), Boesen et 

al. (2016) menar att problemlösningskompetensen innefattar att både kunna lösa och 

formulera egna problem. Kilpatrick underbygger även Skolverkets definition av att ett 

problem ska kunna lösas genom att använda begrepp, metoder och representationer (Ryve 

2006). Däremot menar Kilpatrick också att problemlösningskompetensen innefattar att 

behärska flera olika sätt att lösa uppgiften på (Ryve 2006).  

  

Problemlösning är mångfacetterat inom matematiken, elever ska kunna formulera och 

lösa problem genom att använda begrepp, metoder och uttrycksformer (Skolverket 

2017a). Elever ska ges förutsättningar att träna problemlösningsförmågan genom att 

ställas inför situationer som kräver att de provar och undersöker sig fram för att finna en 

lösning (Skolverket 2017a). De ska också kunna reflektera över och värdera hur rimlig 

lösningen är i förhållande till problemet (Skolverket 2017a). Kilpatrick beskriver likt 

Skolverket att det finns en kompetens som innefattar att överväga om ett svar är rimligt 

eller ej, däremot kategoriserar inte Kilpatrick denna kompetens som problemlösande 

(Ryve 2006). 

  

Niss menar att vad som definieras som ett problem är beroende av den person som ska 

arbeta med det (Helenius 2006). Det är nödvändigt att en uppgift är utmanande och 

ansträngande för att vara utvecklande (Niss 2007). Som motsättning till detta har Boesen 

et al. (2016) valt att friskriva problems nödvändighet att vara undersökande för att träna 

denna kompetens. 

  

I förhållande programmering och problemlösningsförmågan står det följande i 

kommentarmaterialet, “När programmering används för matematisk problemlösning ska 
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eleverna också ges möjlighet att skapa, testa och förbättra algoritmer.” (Skolverket 

2017a:7). I Lgr 11 står det sammanfattningsvis om programmering och 

problemlösningsförmågan följande, “använda digitala verktyg och programmering för 

att kunna undersöka problemställningar.” (Skolverket 2017b:56). 

 

4.2 Begreppsförmågan 
Begreppsförmågan är central för att eleverna ska skaffa sig en förståelse om matematik 

och kunna utvecklas inom ämnet (Skolverket 2017a). Elever ska få erfarenheter av 

begrepp från olika situationer och sammanhang (ibid.). I likhet med Skolverket anser 

Kilpatrick att begreppskompetensens huvudsakliga funktion är förståelse för, och skapa 

samband inom, matematiken (Ryve 2006). Desto mer utvecklad denna kompetens är, 

desto mer benägen är elever att kunna använda begrepp för att lösa samma problem med 

hjälp av olika metoder (Ryve 2006). 

  

Enligt Skolverket (2017a) handlar även begreppsförmågan om att förstå begrepps likheter 

och skillnader. I Lgr 11 står det, “använda och analysera matematiska begrepp och 

samband mellan begrepp.” (Skolverket 2017b:56). Även Boesen lyfter fram delar av 

begreppskompetensen som innefattar att koppla samman matematiska ideér eller 

representationer av matematiska ideér. Det handlar om att kunna skapa samband och 

förhållanden inom matematiken (Boesen et al. 2016). Detta kan likställas med 

Skolverkets definition av hur begrepps likheter och skillnader kan förstås (Skolverket 

2017b). 

  

Niss (2003) uttalar inte begreppsförmågan som en enskild förmåga, däremot förekommer 

det inslag av förmågan i andra kompetenser. Bland annat hur eleven rör sig från 

matematiskt symbol- och formelspråk till vardagligt språk och tvärtom samt att förstå 

räckvidden och begränsningarna av ett begrepp. 

  

Kopplingen i Lgr 11 mellan programmering och begreppsförmågan är formulerat på 

följande sätt, “använda digitala verktyg och programmering för att kunna 

undersöka[…]matematiska begrepp.” (Skolverket 2017b:56) 

 

4.3 Metodförmågan 
Skolverket skriver att metodförmågan innebär att eleven kan “välja och använda 

lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.” 

(Skolverket 2017b:57). Boesen et al. (2016) menar att metodkompetensen innefattar att 

använda en känd matematiskt operation för att lösa rutinuppgifter. Bredden av 

rutinuppgifter eleven behärskar regleras av hur utvecklad kompetensen är. Kilpatricks 

definition av metodkompetensen innefattar att eleverna väljer och använder metoder på 

ett korrekt sätt (Ryve 2006) , vilket stämmer överens med Boesens et al. (2016) definition. 

Däremot menar Kilpatrick även att eleven gör en rimlighetsbedömning av operationen 

(Ryve 2006). Niss har ingen kompetens som kan likställas med metodförmågan (Boesen 

et al. 2016). 

  

Kopplingen i Lgr 11 mellan programmering och metodförmågan är formulerat på 

följande sätt “använda digitala verktyg och programmering för att kunna[...]göra 

beräkningar.” (Skolverket 2017b:56). 
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4.4 Resonemangsförmågan 
Resonemangsförmågan är i Lgr 11 sammanfattad på följande sätt, ”föra och följa 

matematiska resonemang.” (Skolverket 2017b:57). Den innefattar också att eleverna 

genom resonemang kommer fram till olika lösningar. Detta genom att resonera hur 

matematiska samband förhåller sig till varandra (Skolverket 2017a). De matematiska 

resonemangen kan ske både på en formell och informell basis (Skolverket 2017a). 

Boesens et al. (2016) och Niss (2003) beskrivning av resonemangskompetensen 

överensstämmer med Skolverkets förmåga eftersom att både kunna föra och följa 

matematiska resonemang är de essentiella delarna. Niss (2003) menar även att 

kompetensen innefattar att kunna förstå vad som ligger bakom ett matematisk bevis och 

hur det förhåller sig till andra matematiska resonemang. Det kan liknas med det 

Skolverket (2017b) skriver om att eleverna genom resonemang kan motivera val av 

räknesätt. Enligt Kilpatrick innefattar resonemangskompetensen även att vara kapabel att 

bland annat se mönster samt att använda deduktiva resonemang (Ryve 2006). 

  

I förhållandet programmering och resonemangsförmågan står följande i läroplanen 

“använda digitala verktyg och programmering för att kunna[...]tolka data.” (Skolverket 

2017b:56). 

 

4.5 Kommunikationsförmågan 
I Lgr 11 står det att eleven genom kommunikationsförmågan ska, “använda 

matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för 

frågeställningar, beräkningar och slutsatser.” (Skolverket 2017b:57). 

Kommunikationsförmågan handlar om elevernas förståelse och förmåga att kommunicera 

om matematik (Skolverket 2017a). Kommunikationen om matematik kan ske både 

muntligt, skriftligt eller med hjälp av andra uttrycksformer anpassat till mottagare och 

situation (Skolverket 2017a). Runt kommunikationskompetensen förefaller det generellt 

råda enighet i forskningsvärlden. Niss (2003) beskriver att den innebär att kunna tolka 

andras presentationer av, och förmedla ett, matematiskt innehåll. Det handlar också om 

att kunna variera sin kommunikation till olika nivåer. Även Boesens et al. (2016) 

beskrivning av denna kompetens handlar om hur man i samtalet kommunicerar om 

matematik. Boesens et al. (2016) beskrivning, i likhet med Skolverkets, är det tydligt att 

kommunikation kan ske på olika sätt beroende på situation och mottagare. Kilpatrick 

omnämner även han kompetensen men då tätt sammanvävd med 

resonemangskompetensen (Ryve 2006) . 

 

Sett till förhållandet programmering och kommunikationsförmågan står det följande i Lgr 

11, “använda digitala verktyg och programmering för att kunna[...]presentera[...]data.” 

(Skolverket 2017b:56). 

 

4.6 Övriga kompetenser  
En kompetens som beskrivs av Boesen et al. (2016) är Representation Competency som 

handlar om att kunna skapa, och gå mellan, representationsformer. Inom matematik 

förekommer flera olika representationsformer, t.ex. symboler, text, objekt och bilder. För 

att kunna underlätta i matematiken krävs kompetens att kunna ersätta abstrakt matematik 

med konkret. Detta nämner även Niss (2003). Ingen av Skolverkets fem förmågor 

omfattar denna kompetens. Däremot återfinns samma kompetens, fast i 

kommentarsmaterialet, som en förståelse för tal, kopplat till det centrala innehållet. Där 

kan det läsas att eleverna behöver förståelse för hur tal kan uttryckas med olika 
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representationsformer (Skolverket 2017a). Dessutom är det den förståelse som krävs för 

att gå mellan abstrakt och konkret matematik (Skolverket 2017a). 

  

Vidare beskriver Niss (2003) Modelleringskompetens, vilken innebär att kunna översätta 

ett vardagligt innehåll till ett matematiskt innehåll i form av t.ex en tabell eller ett diagram. 

Likväl innefattar kompetensen att röra sig i motsatt riktning, vilket innebär att kunna 

avkoda ett matematiskt innehåll och förklara det med vardagligt språk (Niss 2003). En 

annan av Niss (2003) kompetenser som delvis hamnar utanför Skolverkets förmågor är 

Tankegångskompetensen. Inom denna kompetens kategoriseras förmågan att både kunna 

förstå och ställa frågor av matematisk börd. 

 

Niss (2003) beskriver Hjälpmedelskompetensen, vilken innebär att känna till både vilka 

möjligheter hjälpmedel för matematisk verksamhet erbjuder, men också vilka 

begränsningar de har, samt att kunna praktiskt använda dessa verktyg. Denna kompetens 

förekommer inte i form av enskild förmåga i kursplanen för matematik, däremot finns 

den inskriven i syftestexten till ämnet och samspelar där med samtliga fem förmågor. 

  

”[...]eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper 

i att använda digitala verktyg och programmering för att kunna undersöka 

problemställningar och matematiska begrepp, göra beräkningar och för att 

presentera och tolka data.” 

(Skolverket 2017b:56) 

  

Kilpatrick et al. (2001) beskriver en kompetens, Productive disposition, som innefattar 

dels hur en individs inställning till matematik är och dels elevens förståelse för sin egen 

såväl som samhällets nytta för matematik. Denna kompetens utvecklas parallellt med de 

övriga kompetenserna och bidrar till att eleven har lättare för att lära sig matematik. Det 

finns ingen motsvarighet bland förmågorna i kursplanen för matematik för årskurs 4-6. 

Däremot finns den representerad i syftestexten, där det står att eleverna ska “ges möjlighet 

att reflektera över matematikens betydelse, användning och begränsning i 

vardagslivet[...]och därigenom kunna se matematikens sammanhang och relevans.” 

(Skolverket 2017b:56). 
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5 Metod 
I detta kapitel står det hur urvalsprocessen gått till, hur lärarna valdes till intervjuer samt 

hur valet av litteratur och teori gjordes. Därtill beskrivs hur databearbetningen och 

genomförandet av studien gått till. Avslutningsvis behandlar kapitlet vilka etiska aspekter 

som har påverkat arbetet. 
 

5.1 Urval 
För att välja lärare och klasser att delta i studien söktes lärare som redan arbetade med 

programmering i matematik i enlighet med de regler som gäller från Augusti 2018. Då 

den reviderade läroplanen från 2017 i skrivande stund inte trätt i kraft, fanns det ett 

begränsat antal lärare att intervjua. Det krävdes att informanterna hade god kunskap om 

både den reviderade läroplanen samt programmering inom matematik. Urvalet som har 

använts är ett subjektivt urval, det är baserat på kontakter och att de intervjuade kommer 

bidra med relevant data (Denscombe 2009). 

  

Sökningar med ämnesrelevanta sökord i DiVA har lett oss till andra arbeten med liknande 

innehåll (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013). Ur dessa studier har, via 

referenser, forskare och internationella studier framkommit. Då programmering är ett 

ämne som ständigt är under utveckling har äldre forskning om programmering gallrats 

bort. En del av den forskning som används är i form av artiklar, vilket är att föredra 

eftersom studien främst kräver de senaste rönen inom området (Patel & Davidson 2014). 

  

Litteraturbakgrunden är baserad på internationell forskning gjord inom programmering 

samt dess inverkan på matematiken. Dess syfte är att skapa en bild av 

forskningslandskapet inom programmering i matematik (Eriksson Barajas et al. 2013). 

Denna forskning kommer stå i kontrast till det material som framkommer via 

observationerna och intervjuerna. Eftersom studien ämnar undersöka kopplingen mellan 

de matematiska förmågorna och programmering är det av intresse att lyfta fram litteratur 

rörande vilka samband det finns mellan dem. 

  

5.2 Datainsamling 
Det empiriska material som ligger till grund för studien är insamlat med två olika metoder. 

Dels genom intervjuer med lärare och del med observation av två lektionstillfällen med 

de lärare som intervjuats. Nedan följer en redogörelse för vilka val som gjordes inför 

intervjuerna och observationerna. 

 
5.2.1 Intervju 

För undersökningen valdes en intervju snarare än en enkät. En intervju har bättre 

förutsättningar att ge avkastning då det som undersöks är subtila, komplexa problem, t.ex 

åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter (Denscombe 2009). Enkel fakta däremot 

samlas med fördel in genom en enkät (ibid.). Den typ av intervju som genomfördes var 

en semistrukturerad intervju. En semistrukturerad, eller rent av en ostrukturerad, intervju 

passar vid tillfällen då svaren behöber ett djup (ibid.) På så vis kan åsikter, erfarenheter 

och känslor blottläggas på ett öppet sätt. Detta var av vikt eftersom undersökningens 

frågeställningar fordrar ett sådant resultat. Då intervjuerna är semi- eller ostrukturerade 

kan det vara svårt att nå samma resultat vid en upprepning av intervjun. Detta då en del 

av svaren bygger på följdfrågor som är unika för just den intervjun (Denscombe 2014). 

 

Trost (2010) förespråkar att lagom är bäst. Han varnar för att vilja ta med för mycket 

material från en intervju och att ovana intervjuare har en tendens att ställa för många 
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frågor. Detta kan vara besvärande för informanten, eftersom hen tvingas svara på onödiga 

frågor samtidigt som den intervjuande behöver bearbeta material som inte tillför något 

relevant (ibid.). Vidare rekommenderar Trost (2010) att revidera de frågor som ställts i 

första intervjun om det finns möjligheter till förbättring inför nästkommande. 

  

Ett empiriskt material från intervju bör tolkas utifrån den teori som gäller (Alvesson 

2011). Däremot måste tolkningen ifrågasättas utifrån vilka olika motiv informanten kan 

ha till att ge det gällande svaret. Det finns olika sätt att utöva denna reflexivitet, den ena 

är genom inre dialoger med sig själv, dialoger med andra forskare, eller rent av nedskrivet 

i den slutgiltiga rapporten. Fördelen med den senare varianten är att läsaren då ges insyn 

i hur denna process gått till (ibid.). 

 
5.2.2 Observation 

För att få ett resultat som går att arbeta vidare med i förhållande till studiens 

frågeställningar användes en observation av kritiska händelser. Denna metod är passande 

då olika observerade företeelser definieras utifrån frågeställning (Johansson & Svedner 

2010). Under observationen användes löpande observationer av företeelserna. Denna 

form av observation var passande då undersökningen inte enbart fokuserade på enskilda 

individer utan även på lärandesituationer och elevgrupper (ibid.). 

 

En faktor som kan påverka resultatet är observatörens perception av situationerna 

(Denscombe 2009). Perceptionen påverkas starkt av tidigare erfarenhet och förtrogenhet 

med det som studeras (ibid.). För att minska skillnaderna mellan observatörernas 

perception läste båda in sig på ämnet och deltog i samma observationer. I efterhand 

ställdes anteckningarna mot varandra för att finna perceptionsskillnader och de 

dokumenterade fenomen där stora avvikelser förekom ströks i resultatet. På så vis 

motarbetades inslag av personliga tolkningar. 

 

5.3 Genomförande  
För att hitta lämpliga lärare att intervjua och klasser att observera tillfrågades en lärare 

känd sedan tidigare. Denne lärare lämpade sig väl då hen redan arbetade utifrån den 

reviderade läroplanen. Fler lämpliga lärare söktes genom att anställda på skolor och 

medstuderande tillfrågades om rekommendationer på lämpliga lärare. Ett sådant urval 

kallas för ett kvalitetsurval (Alvesson 2011). Kvalitetsurval innebär att det är utifrån sin 

lämplighet att delta i studien vissa personer väljs ut (ibid.). 

  

När både lärare och klasser var bestämda lämnades missivbrev (Bilaga A & B) ut för 

samtliga deltagare att signera. Detta missivbrev var formulerat med avsikten att även 

eleverna skulle kunna läsa det och förstå dess innehåll. Missivbrevet följer de direktiv 

Denscombe (2009) specificerar rörande transparens, konfidentialitet och rätten att dra sig 

ur. Klassläraren i båda observerade klasserna ansvarade för utdelning samt insamling av 

missivbrev. De två lärarna som intervjuades har fått de fingerade namnen “Inger” och 

“Ingemar”.  

  

Vid båda intervjutillfällena deltog två intervjuare, en i ledande roll och en i en 

observerande. Detta möjliggör för den observerande att leta efter öppningar att ställa 

följdfrågor på ett sätt som kompletterar den ledande intervjuaren (Alvesson 2011). 

Därmed kan två delaktiga intervjuare ökar rationaliteten i, och generera ett rikare 

empiriskt underlag ur intervjusituationen (ibid.). Även Trost (2010) lyfter fram 

möjligheterna med två intervjuare gentemot en, eftersom dessa två kompletterar varandra. 
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Däremot är det essentiellt att dessa två intervjuare är samspelta, annars torde metoden ha 

motsatt effekt (ibid.). 

  

Den första intervjun ägde rum med Inger före observationen av Ingers klass. Till intervjun 

användes en intervjuguide (se Bilaga C) med frågor rörande de ämnen som förutspåddes 

ha nära koppling till studien, men det fanns en öppenhet för att ställa följdfrågor då 

tillfälle gavs. Direkt efter intervjun transkriberades den och samtal fördes om vilka 

kopplingar till litteratur och teori som omedelbart kunde göras. 

  

Den första observationen gjordes av Ingemars klass. Olyckligtvis kunde observatörerna 

inte välja vilken lektion som skulle observeras, vilket resulterade i att läraren valde den 

första lektionen för dagen. Observatörernas initiella önskan var att närvara även vid 

föregående lektion för att eleverna skulle få en chans att vänja sig vid dem. Det finns 

alltid en risk att observatörer påverkar miljön de observerar (Denscombe 2009), men om 

eleverna fått vänja sig minimeras påverkan. Vid lektionstillfället presenterade 

observatörerna sig och berättade varför de närvarade. De förklarade även för eleverna att 

eleverna inte behövde ägna någon uppmärksamhet åt dem, utan att lektionen var en vanlig 

matematiklektion. Lektionen pågick i 60 minuter och elevernas uppgift var att 

programmera på http://www.codemonkey.com. Programmeringen var utformad som ett 

spel med olika nivåer, CodeMonkey. Det är ett grafiskt programmeringsspråk som bygger 

på att med hjälp av text och klickbara objekt hjälpa en apa att utföra olika uppdrag där 

den samlar bananer (CodeMonkey Studios inc 2018).  

 

 
Figur 2. CodeMonkey (CodeMonkey Studios inc 2018) 

Eleverna såg banan och dess förutsättningar. Baserat på denna information gavs 

kommandon till en apa som ska ta sig igenom banan och samlar bananer. Eleverna kunde 

bland annat instruera apan att gå framåt, eller svänga höger respektive vänster. Under 

observationen iakttogs olika elever då de var aktiva och kritiska händelser utspelade sig. 

Detta är passande då kortvariga situationer som förekommer flera gånger under en och 

samma lektion observeras (Johansson & Svedner 2010). Efter observationen intervjuades 

Ingemar och samma intervjuguide följdes som vid intervjun av Inger. Avslutningsvis 

transkriberades intervjun och de observerade kritiska händelserna sorterades under de 

olika förmågorna som behandlas i teorikapitlet. Även länkar till litteraturbakgrunden 

diskuterades. 
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Slutligen observerades Ingers klass, denna gång observerades en senare lektion under 

dagen. Det möjliggjorde för observatörerna att närvara under föregående lektion och på 

så vis minska påverkanseffekten av sin närvaro (Denscombe 2009). Eleverna delades 

under lektionen in i grupper och fick uppgiften att programmera Inger så att hon kunde 

resa från skolan till Globen. Ett krav var att de skulle ta ett speciellt tåg vid utsatt tid. De 

redovisade sina svar digitalt i en lista med ordnade kommandon på Ipad. Under 

observationen noterades kritiska händelser som sedan kategoriserades under de olika 

förmågor som behandlas i teorikapitlet. 

 

5.4 Etiska aspekter 
Enligt Denscombe (2009) finns det tre forskningsetiska principer vars syfte är att skydda 

de deltagande. Den första principen handlar om att skydda de personer som studerats 

egenintresse (ibid.). Ingen ska bli lidande av att delta i, och därmed bidra till, forskning. 

Den andra principen handlar om att forskaren ska ge ärliga och opartiska analyser utifrån 

materialet (ibid.). De ska även vara transparenta och ärliga mot alla som deltar i 

forskningen. Den tredje principen är att alla deltagare ska ge sitt samtycke till deltagande 

(ibid.). Detta innefattar också att de ska ha tillräcklig insyn i forskningen för att kunna 

fatta ett informerat beslut om de vill delta eller ej. Samtliga dessa principer togs hänsyn 

till i observationen likväl som vid intervjutillfället. Dels skrevs två missivbrev (Se Bilaga 

A & B) som informerade läraren om intervjun respektive elever och vårdnadshavare om 

observationen som skulle äga rum. I dessa brev var studien syfte uttryckt.  
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6 Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras den data som framkommit från intervjuerna och 

observationerna. Den har kategoriserats och placerats under de olika matematiska 

förmågorna och kompetenserna. Vid analyserna har kopplingar mellan resultat och teori 

dragits.   

 

6.1 Vilka tankar har lärare om programmering och de matematiska 
förmågorna? 
Data från intervjuerna har kategoriserats och citat har valts ut för att belysa vad 

informanterna har för tankar rörande programmering och de matematiska förmågorna.  

 

6.1.1 Problemlösningsförmågan 

Vid intervjuerna framkommer det att lärarna anser att problemlösning och 

programmering är nära sammanlänkade och beroende av varandra. Inger menar att 

problemlösning i programmering sker både hos eleverna och tillsammans med läraren. 

”Hur man kan komma framåt, de är med och hittar de lösningarna tillsammans med en.“ 

I intervjun beskriver hon också att problem kan lösas på många olika sätt. Att som lärare 

kan man inte förbereda sig på vilket tillvägagångssätt eleverna väljer att ta. “Det är 

ingenting som är helt klart från början utan de måste ju diskuteras ihop, tillsammans”. 

  

Även Ingemar säger att programmering handlar mycket om att lösa problem. I 

programmeringen kan det finns flera olika metoder till samma problem. Han menar att 

metoden att pröva sig fram ofta glöms bort i den abstrakta matematiken. Men i 

programmering låter sig inte eleverna hämmas av att göra fel, eleverna vågar prova flera 

olika sätt i programmet. ”programmering handlar mycket om att lösa olika problem [...] 

och en metod som man kanske glömmer bort ofta eller så som eleverna ofta glömmer bort 

är att pröva sig fram”. Inger säger också att programmeringen får eleverna att våga mer, 

eleverna är inte rädda för att testa nya verktyg och metoder. ”För eleverna när de väl får 

testa nya grejer så är de alltid på”. 

  

Vidare utvecklar Inger att programmering är en sammansättning av både det 

huvudsakliga problemet som är uppgiften, men uppgiften kantas också av mindre 

problem som behöver lösas under arbetets gång. “Det för mig är ju att lösa både svåra 

och enkla problem”.  

  

Ingemar ser programmering som ett nytt forum för matematik, en helt ny arena för 

eleverna att demonstrera sina kunskaper på. Detta menar han kan vara bra för elever som 

tidigare föll utanför de traditionella ramarna. 

  

” [...]du kanske har funderat lite att saknar de då förmågan att till exempel 

lösa ett problem. Nej men nu kanske man ser att de gör de inte. Man har 

kanske har låtit dem visa det på fel sett tidigare också”. 

 

Analys  

Både Ingemar och Inger säger att problemlösning och programmering är nära 

sammanlänkat och att programmering handlar om att lösa problem. Enligt Skolverket 

(2017b) är programmering en metod för att undersöka problem. 
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Inger säger vid intervjun att man på förhand inte vet på vilket sätt eleverna kommer lösa 

ett problem. Det stämmer överens med Kilpatricks definition, där han menar att elever 

vid problemlösning ska kunna lösa ett problem på olika sätt (Ryve 2006). Inger menar att 

läraren blir en del i elevernas problemlösningsprocess. 

  

I intervjun med Inger lyfter hon också att problemlösning i programmering består av både 

små och stora problem. För att lösa det primära problemet måste uppgifternas mindre 

problem, av liknande karaktär, lösas. Dessa mindre problem blir under arbetets gång inte 

problemlösningsuppgifter utan snarare rutinuppgifter när en metod har utarbetats. Både 

Skolverket (2017b) och Kilpatrick (Ryve 2006) skriver att problemlösningsuppgifter ska 

kunna lösas genom att använda olika metoder. Även Ingemar säger att programmering 

och problemlösning har en nära koppling till val av metod. Ingemar menar att metoden 

att prova sig fram får mer utrymme vid problemlösning i programmering, detta då 

eleverna vågar prova och inte är rädda för att testa nya verktyg. Att kunna använda 

digitala verktyg och programmering är också Skolverkets (2017) sammanfattning av 

länken mellan programmering och problemlösning.  

 

6.1.2 Begreppsförmågan 

Vid intervjun pratar Inger om att vissa matematiska begrepp som till exempel algoritmer 

måste översättas till en programmeringskontext för att bli tydligt. Detta då begreppet 

algoritmer florerar inom flera olika delar av matematiken. 

  

“[...]om jag skulle säga algoritm och inte hade berättat vad det handlar om i 

programmeringsbiten då hade mina elever tänkt att algoritmer. Och då 

tänker de på en multiplikationsalgoritm. Där är ju också faktiskt algoritmer 

för just programmering. Att det är någonting annat.” 

  

Ingemar nämner att begrepp är beroende av vad man arbetar med, olika program kräver 

olika vokabulär. Han menar att det gäller att anpassa begreppen till de situationer som 

eleverna ställs inför. 

  

”[...]du tränar också beroende på vad du arbetar med, men du får ju in en 

hel del olika begrepp [...] dels kunna olika begrepp för att kunna ta sig vidare 

till de olika nivåerna. [...]Lära sig och anamma och anpassa olika begrepp 

helt enkelt.” 

  

Däremot kan han inte erinra sig om några begrepp som han upplever genomsyrar området 

programmering. ”Nej jag vet inte riktigt. Jag har inget bra svar på det.” 

 

Analys  

Båda lärarna är inne på att det finns någon form utav samband mellan begreppsförmåga 

och programmering, men har svårt att sätta fingret på vad det är. Inger beskriver att 

begrepp får en ny sorts innebörd inom ämnet programmering och att det kräver en 

omställning och öppenhet för den nya meningen. Ingemar och Inger pratar om samband 

som tillsammans med förståelse är vad Kilpatrick anser är den huvudsakliga funktionen 

inom begreppskompetensen (Ryve 2006).  
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6.1.3 Metodförmågan 

Inger menar att den viktigaste metoden är den att kunna följa instruktioner. Att till 

instruktionen välja en lämplig metod som man känner sig bekväm med. Att arbeta med 

programmering kräver ett metodiskt tänk och att arbetet måste ske stegvis. 

  

“[...]jag tycker att det går in lite det här med instruktioner. Också att man 

måste vara jättetydlig för att det inte ska bli de här felen[...] Just att du måste 

hela tiden stegvis, du får inte missa någon del för då blir det fel. Och det blev 

ju rätt tydligt när vi jobbade med Bee-Bots”. 

  

Även Ingemar menar att det finns de elever som väljer att kontrollera sina beräkningar 

innan de kör programmet. “Sen givetvis så finns det dem som är väldigt noga innan de 

vågar testa. De studerar och de gör beräkningar och sånt in i minsta detalj innan de kör.” 

  

Ingemar lyfter även fram ytterligare en metod för att arbeta med programmering, att 

eleverna provar sig fram, vilket han ställer sig positiv till. ”[...]de använder mycket det 

här att pröva sig fram[...]det tycker jag är väldigt positivt”. 

 

Analys  

Ingers syfte med metodförmågan i programmering är att eleverna ska få möjlighet att 

träna på att följa instruktioner. För att kunna följa instruktioner behöver de välja en metod 

som passar uppgiften. Metoden som elever väljer måste vara väl förankrad vid tidigare 

kunskaper för missas någon del blir helheten fel. Boesen et al. (2016) menar att 

metodförmågan handlar om att välja en matematisk operation som är känd sen innan. 

  

Ingemar säger att metodförmågan i undervisningen främst kommer till uttryck via två 

metoder. Den första metoden är den kontrollerande där eleverna noga gör beräkningar 

och ett rimlighetstänk kommer in. Den kontrollerade metoden stämmer överens med 

Kilpatrick, då han skriver att eleverna även gör en rimlighetsbedömning av operationerna 

(Ryve 2006). Den andra metoden är den prövande, eleverna skriver kod och prövar, vid 

fel ändras koden och eleven prövar igen. Vid den andra metoden behöver eleverna välja 

och använda olika metoder på olika sätt för att lösa uppgifter, vilket stämmer överens 

med Boesens et al. (2016) definition. 

 
6.1.4 Resonemangsförmågan 

Inger säger att i par eller grupparbete med programmering behöver eleverna föra en dialog 

och resonera kring hur de tänker. Eleverna behöver också förklara hur deras lösningar 

kan vara densamma som ens klasskamrat fast med en annan metod. 

  

“Där blir det ju att eleverna kommer in i en dialog de måste resonera varför 

är […]det du tänker rätt eller hur tänker du eller att man kan tänka lika men 

[...] hitta olika lösningar på vägen dit.” 

  

Ingemar är kortare i sina reflektioner rörande resonemang, däremot säger han att det 

förekommer elever som är väldigt metodiska i sitt tillvägagångssätt ”Sen hör man andra 

som sitter lite lugnare då och metodiskt resonerar sig fram till en lösning.” 

 

Analys  

Inger menar att det är i par och grupparbete som eleverna främst behöver 

resonemangsförmågan. Hon säger att de i jämförelser med klasskamrater förklarar sina 

tankar och värderar varandras lösningar och bevisföretelser. Enligt Boesen et al. (2016) 
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och Niss (2003) innefattar resonemangsförmågan att föra och följa matematiska 

resonemang. Således är programmering en arena där, enligt Inger, resonemangsförmågan 

krävs för att kunna delta. 

 
6.1.5 Kommunikationsförmågan 

Inger säger att eleverna behöver kommunicera för att komma vidare i programmering. 

”[...]vid programmering så tänker jag att eleverna behöver kommunicera väldigt mycket, 

för att komma framåt. ” Hon menar också att programmering är nära besläktat med 

problemlösning ”[...]programmering känns som att du måste lösa väldigt mycket 

problem för att komma framåt.” och de ofta arbetar i par eller grupper med 

problemlösning för att ge utrymme för just kommunikation ”Vid problemlösning gör vi 

ofta det. Just för att den här diskussionen med att komma fram till olika svar och hur man 

kan lösa att man kan visa på olika sätt och så”. 

  

Ingemar menar att kommunikationsförmågan används oavsett enskilt arbete eller 

pararbete. Han säger “[...]arbetar de parvis så blir det ju mycket kommunikation mellan 

varandra”. Han lägger till att kommunikationen även kan ske mellan eleven och 

mjukvaran. Genom att programmera med en kod i programvaran kan eleven med tydliga 

direktiv kontrollera programmet att det utför de kommandon som eleven önskar. 

”Beskriva saker väldigt tydligt det är också en form av kommunikation. Du behöver vara 

extremt tydlig för att i det här fallet då den här apan ska göra det som du vill att den ska 

göra.” 

 

Analys  

Inger anger kommunikationsförmågan som en stor del utav hennes lektioner med 

programmering, detta eftersom hon ser på programmering som en uttrycksform av 

problemlösning. Hon säger att genom kommunikationen kan eleverna ta sig framåt. Då 

elever kommunicerar om programmering med varandra använder de sig av 

kommunikationskompetensen i den mening Boesen et al. (2016) och Niss (2003) 

definierar. Det finns även paralleller att dra till Kilpatrick, som menar att 

kommunikationen är en del av resonemangen (Ryve 2006), vilket även det beskriver 

situationen eftersom det är resonemangen som utgör det innehåll som driver situationen 

framåt. 

  

Enligt Ingemar är kommunikationen en hörnsten inom programmering, oavsett om man 

arbetar i grupp eller enskilt. Han pekar på att den som programmerar måste kommunicera 

med mottagaren av de kommandon som programmeras. Då eleverna programmerar 

direktiv måste dessa vara anpassade på ett sätt som gör att de kan tolkas och utföras av 

mjukvaran. Detta går hand i hand med vad Niss (2003) anger är en del utav 

kommunikationskompetensen, eftersom eleverna anpassar kommunikationen till olika 

former beroende på mottagare. 

 
6.1.6 Modelleringskompetensen 

Inger säger att den fysiska programmeringen tränar tabeller och hur man översätter dem 

från abstrakta siffror till konkreta händelser. Sätter man in programmeringen i 

verkligheten skapas ett större intresse och eleverna kan enklare knyta samman huruvida 

det är rimligt eller inte. I den uppgift som Inger har konstruerat till observation ska 

eleverna programmera henne från skolan till Globen i Stockholm med hjälp av 

transportmedel och dess tidtabeller. 
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”De måste hitta tider i verkligheten när bussarna går, när går tåget. När jag 

kommer till Stockholm vad ska jag ta mig med då? Och det ska vi träna i 

veckan hur man kollar olika tabeller.[...] Den [uppgiften] tycker jag är lite 

spännande just det här med att man sätter in det lite mer i verkligheten. För 

då blir de ju ännu mera pepp på uppgiften”. 

 

 

 

Analys  

Att översätta abstrakta siffror till konkreta händelser och tvärtom framkommer som ett 

tydligt syfte med Ingers programmeringsundervisning. Hon pratar om att få in 

verkligheten i undervisningen och använda programmeringen som ett verktyg för detta. 

Detta syfte med undervisningen nämner Niss (2003) som modelleringskompetensen, 

denna kompetens innebär att elever ska kunna avkoda matematiskt innehåll och översätta 

det till ett vardagligt språk. 

 
6.1.7 Hjälpmedelskompetensen 

Inger säger under intervjun att många lärare låser sig vid arbete med programmering för 

tron är att det behövs både digitala verktyg och programvaror för att möjliggöra arbetet. 

Hon menar istället att det inte alls krävs materiella ting, utan att programmering även kan 

utföras analogt. Det är enligt Inger lärarnas förståelse för vad som möjliggörs med 

verktygen och vad man behöver för att utföra programmering som sätter gränserna. 

“Många tänker att man ska ha så mycket saker [...] och det är ju egentligen inte det första 

utan det första handlar om förståelse.” 

 

Analys  

Det Inger talar om här är hjälpmedelskompetensen. Hon beskriver att eftersom lärare har 

svårt att se vilka möjligheter och begränsningar digitala hjälpmedel erbjuder har de svårt 

att förhålla sig till dem. Enligt Niss (2003) innefattar hjälpmedelskompetensen just 

förståelse för hur hjälpmedel, digitala eller analoga, kan användas inom matematiken. 

Kursplanen för matematik specificerar att elever ska ges möjligheter att utveckla 

kunskaper i att använda digitala verktyg och programmering i matematiken (Skolverket 

2017b). 

 
6.1.8 Productive disposition 

Inger pratar om programmering som ett viktigt verktyg i framtiden som eleverna behöver 

inför deras framtida arbetsliv. För att kunna ge eleverna kunskap om programmering 

måste läraren vara kunnig inom området. ”Och då känner jag att jag vill bli ännu 

kunnigare och bättre för att de ska få med sig det när de går ut sen i arbetslivet och i 

framtiden [...].” Inger ser programmering som något man kan koppla till det verkliga livet 

och som eleverna sedan har nytta av. ”[...]att man faktiskt får träna på saker som man 

faktiskt har användning för i verkliga livet”. Även Ingemar beskriver någonting liknande. 

Genom att möjliggöra för eleverna att se vilken funktion programmering fyller i vardagen 

laddas fenomenet på ett positivt sätt. ”Den här känslan [...] att man faktiskt kan mer än 

vad man faktiskt tror då, förhoppningsvis tar de med sig det med då in i andra ämnen 

också.” På så vis menar han att dörren kan öppnas till att låta arbetet överlappa med andra 

ämnen. 

 

”Jag tror det är jätteviktigt för eleverna också att de märker att, det finns i 

alla ämnena också[...]tittar man på vardagen idag så finns det ju överallt och 
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det vore ju väldigt konstigt om man skulle knyta upp det till ett visst ämne 

bara i skolan.” 

 

Analys  

Både Ingemar och Inger har som syfte med undervisningen att elever ska se det nyttiga 

med programmering. Detta genom att få användning för det i det verkliga livet samt att 

det kan ge positiva effekter på andra ämnen än matematik. Kilpatricks et al. (2001) 

kompetens, Productive disposition, byggs upp parallellt med de andra kompetenserna och 

innebär att elever ska se vinningen i att använda matematik. Genom att förbättra denna 

kompetens bygger elever upp en förståelse för hur matematiken har en positiv inverkan 

på dem själva samt samhället i stort (ibid.). I kursplanens syftestext står det, i likhet med 

Kilpatrick (Ryve 2006), att elever ska ges möjlighet att se matematisk betydelse och 

användning i vardagslivet (Skolverket 2017b). Genom att se matematikens innebörd kan 

elever använda matematiken i olika sammanhang och på ett relevant sätt.  
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6.2 Hur kommer de matematiska förmågorna till uttryck i arbete med 
programmering som matematiskt innehåll? 
I de scenarier som lyfts fram som representationer av de olika förmågorna går det att göra 

kopplingar till andra förmågor. Däremot sätts en förmåga i fokus för varje situation och 

olika situationer lyfts fram för att undvika upprepning.  

 
6.2.1 Problemlösningsförmågan 

Uppgiften är att eleven ska lösa en bana CodeMonkey genom att få apan att rotera åt 

höger 90 grader och gå ett par steg för att plocka upp en banan. För att tackla problemet 

släpper eleven tangentbordet och vrider kroppen ett kvarts varv åt höger. Efter denna 

rörelse ändrar eleven kommandot “turn left” → “turn right”. 

  

En elev trycker omedelbart på gå då hen ställs inför en ny uppgift. På så vis ser eleven 

vad den förskrivna koden innebär. Vid misslyckande ändrar eleven ett kommando och 

trycker sedan på gå igen. Detta upprepas tills dess att uppgiften är slutförd. 

 

Analys  

Vid observationen framkommer det att flera elever använder kroppen som en visuell 

representation för att lösa problemet. Kroppens rörelser blir sedermera översatta till 

begrepp i textform som skrivs i programmet. Denna metod av att lösa ett problem går dikt 

an med Kilpatricks definition av att ett problem ska kunna lösas genom användningen av 

begrepp och representationer (Ryve 2006). 

  

En annan metod som användes vid programmeringen i CodeMonkey är att först 

undersöka vad de nya begrepp som presenteras med en ny uppgift innebär. Denna metod 

går ut på att direkt prova den förskrivna koden, detta för att visuellt skapa sig en bild av 

vad effekten av koden är. De nya begreppen får således en direkt representation i form av 

en rörelse i programmet. Att undersöka sig fram är också del i att utveckla 

problemlösningsförmågan (Skolverket 2017a). Niss (2007) menar däremot att denna 

process ska vara utmanande, vilket inte kan sägas om situationen som observerades. Vid 

arbetet i CodeMonkey ges eleverna möjlighet att skapa, testa och förbättra algoritmer 

genom att med programmeringen undersöka olika problemställningar (Skolverket 2017a 

& Skolverket 2017b) 

  

Vad som inte kom till uttryck vid observationerna är huruvida eleverna tränades i att 

formulera egna problem. Både arbetet i CodeMonkey samt den analogen 

programmeringen lämnade inget eller begränsat utrymme att träna denna del av 

förmågan. Kilpatrick et al. (2001) menar att problemlösningskompetensen innefattar att 

elever behärskar att formulera egna problem. 

 
6.2.2 Begreppsförmågan 

Två elever använder sig av engelska begrepp som till exempel turn, step och play som 

finns i programmet. Ett begrepp blir dock missuppfattade vid ett tillfälle då eleverna inte 

reflekterar över vad det betyder. I uppgiften skulle eleverna använda funktionen repeat då 

apan ska röra sig 15 steg fram sen vrida sig 90 grader vid tre tillfällen. Eleverna förstår 

inte begreppet repeat och skriver därför 15 steg och 90 grader tre gånger efter varandra. 

Eleverna får då inte full poäng på uppgiften men går vidare utan att reflektera över hur 

koden kunde förbättras. Detta misstag får också konsekvenser vid en senare uppgift då 

repeat måste användas för att reducera mängden kod. 
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Flera elever översätter programmets begrepp till kroppsliga rörelser som de härmar 

allteftersom programmets karaktär rör sig. Ett exempel på denna företeelse är när en elev 

stöter på begreppet “turn right 90” som blir representerat med att eleven vrider kroppen 

och handen till höger för att förstå hur apan i programmet kommer röra sig. 

  

Eleverna i en grupp diskuterar hur de ska skriva handlingsplanen för Inger när hon 

anländer till resecentrum. De har svårt att komma överens om vad som händer när hon 

går av bussen. Problematiken tycks ligga i detaljer som att “hon är ju inte i stationen, hon 

är ju vid stationen”. För att vara på den säkra sidan skriver de till att hon ska gå in på 

tågstationen. 

 

Analys  

Då eleverna arbetar med CodeMonkey blir det tydligt att varje kommando är ett begrepp 

i sig. Eleverna måste förstå vilka möjligheter och begränsningar varje kommando besitter. 

Eleven använder då programmeringens matematiska språk på ett sätt som skapar ett 

resultat i en digital miljö, vilket är en tydlig återspegling av Niss (2003) beskrivning av 

vad som är att röra sig mellan symbol- och formelspråk till vardagligt språk. Eftersom 

varje kommando medför en reaktion i programmet gestaltas även hur eleverna med hjälp 

av programmering undersöker olika matematiska begrepp. 

  

Eleverna kopplar samman programmets begrepp med kroppsliga rörelser och skapar på 

så sätt samband mellan olika representationer av matematiska begrepp. Detta lyfter 

Boesen et al. (2016) fram som en del i begreppskompetensen. 

  

Vid det andra lektionstillfället märks en koppling mellan uppgiften och 

blockprogrammering. Då eleverna ska “programmera Inger” inser de att begreppen “i 

stationen” och “vid stationen” inte är synonyma och att Inger behöver tydliga direktiv. 

De inser att varje ords betydelse i direktiven måste vara entydiga och korrekta för att 

undvika missförstånd. Därmed kan det sägas att även vardagliga begrepps innebörd tycks 

bubbla till ytan vid samtal om programmering. Elever uppmärksammar skillnader och 

likheter mellan olika begrepp, vilket Boesen et al. (2016) menar innefattas av 

begreppskompetensen och är vad Skolverket (2017b) ämnar eleverna ska använda 

programmering för. 

 
6.2.3 Metodförmågan 

En metod som observerades hos en elev var att initialt skriva hela koden för programmet 

och sedan prova. Detta för att sedan ändra de delarna i koden som inte fungerande. Denna 

metod står i kontrast till en annan elevs tillvägagångssätt. Eleven arbetar systematiskt, 

skriver ett steg åt gången, vickar otåligt på fingrarna över tangentbordet när hen funderar 

på vad som ska skrivas för nästa steg. Använder det hjälpmedel som finns till hands i 

programvaran, en digital linjal. Eleven tänker→ skriver step 20 → tänker → skriver turn 

right→ skriver step 5 → tänker → ändrar step 20 till step 17 och trycker på gå. 

  

Eleverna inleder arbetet med en muntlig grovplanering av hela resan mellan skolan och 

Globen. Eleverna delar in resan i de förflyttningar läraren måste göra samt vilka 

transportmedel som krävs. Diskussionerna kring förflyttningar och transportmedel 

grundar sig till stor del i självupplevda händelser. 
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Analys  

Då eleven testar sig fram leder detta till att många misstag begås, men eleven når likväl 

fram till en lösning på uppgiften. Detta kan därför ses som att eleven löser uppgiften med 

en metod på ett korrekt sätt, vilket Boesen et al. (2016) beskriver som en del i 

metodkompetensen. Eleven har genom den valda metoden använt sig utav digitala 

verktyg och programmering för att göra beräkningar i enlighet med vad som uttrycks i 

läroplanen (Skolverket 2017b). 

  

En annan elev som observerades arbetade väldigt metodiskt och gjorde en 

rimlighetsbedömning innan den nya koden testades. Enligt Kilpatrick utgör 

rimlighetsbedömning av resultatet i en operation en del utav metodkompetensen (Ryve 

2006). 

  

Vid gruppuppgiften där resan till Globen skulle planeras börjar gruppen med att göra en 

grovplanering av hela resan. Diskussionen tar sin början i vilka, för eleverna, kända 

transportvägar det finns. Att ta avstamp i känd kunskap för att lösa liknande uppgifter är 

en definition som Boesen et al. (2016) använder när han beskriver vad som innefattas i 

metodkompetensen.  

 
6.2.4 Resonemangsförmågan 

En elev som arbetar själv kör fast men istället för att resonera med sig själv letar hen upp 

en partner att samarbeta med. När eleven hittat en partner förklarar hen sitt tanke- och 

tillvägagångssätt. Mottagande elever ger aldrig någon verbal respons utan sitter och 

lyssnar. Eleven resonerar med sig själv mot en passiv mottagare och kommer sedan fram 

till lösningen. Mottagande elev nickar och kopierar den skriva koden. 

  

Eleverna diskuterar om hur lång tid det kan ta att gå från ett viss byggnad i skolan till 

busstationen. Efter några gissningar av andra elever minns en elev en annan lektion då de 

mätte steg från en del av skolan till en annan. Hon menar då att denna sträckan är lite 

längre, och lägger därför på en minut på resultatet av den mätningen. De andra eleverna 

godtar hennes resonemang. 

 

Analys  

En elev som fastnat i arbetet använder en klasskamrat som bollplank för att beskriva sitt 

tillvägagångssätt. Eleven behöver egentligen inte hjälp med uppgiften utan snarare någon 

att uttrycka sitt matematiska resonemang för. Eleven undersöker situationen och de olika 

variablerna som spelar in och kommer då systematiskt fram till en lösning. Att kunna föra 

ett matematiskt resonemang är enligt Niss (2003) en av de viktigaste delarna i 

resonemangskompetensen. 

  

I en situation diskuterar eleverna avståndet mellan en byggnad och en busshållplats. 

Samtidigt som andra elever försöker gissa och uppskatta väljer en elev att använda en 

gemensam referensram, ett antagande de alla kan förhålla sig till och godta, för att göra 

en kvalificerad uppskattning. Detta resulterar i att samtliga elever i gruppen landar i 

samma slutsats och enas runt ett svar. Situationen beskriver hur en elev utifrån ett 

deduktivt resonemang lyckas motivera ett tankesätt samtidigt som övriga elever lyckas 

följa detta resonemang. Detta är en tydlig representation av resonemangskompetensen 

enligt Kilpatricks definition (Ryve 2006). 
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6.2.5 Kommunikationsförmågan 

Eleverna diskuterar hur de ska formulera sina svar och kommer fram till att de måste vara 

väldigt tydliga. Istället för att endast ange restid beslutar de att skriva avgångstid, restid 

och ankomsttid. Svaren presenteras i tabellform i enlighet med uppgiftens anvisningar. 

 

Flera elever använder sin egen kropp för att känna på de rörelser som programmeras. Den 

kroppsliga översättningen av kommandon blir en kommunikation mellan programmets 

protagonist och eleverna som försöker lösa uppgifterna. Protagonistens rörelser översätts 

i verkliga rörelser hos eleverna. På så vis skapar eleven sig en konkret bild av vad de olika 

kommandon innebär. 

 

Analys  

Eleverna visar vid ett tillfälle att de är införstådda med vad det innebär att programmera 

och vikten av att vara tydliga i sin kommunikation av kommandon. Deras problematik 

bottnar i att sättet de talar med varandra på inte är synonymt med sättet de ger kommandon 

på. De anpassar sin kommunikation till mottagaren och situationen i vilken den används. 

Detta stämmer överens med vad både Boesen et al. (2016) och Niss (2003) menar 

innefattas av kommunikationskompetens. Då svaren presenteras i tabellform i en steg för 

steg sekvens använder eleverna programmering för att presentera data, vilket är ett av 

Skolverkets (2017b) syften med programmering. 

  

Eleverna som programmerade med CodeMonkey lyckas genom kommandon 

kommunicerar till mjukvaran på ett sätt som gav önskat resultat. Flertalet av eleverna 

använde även sin kropp för att konkretisera vad olika kommandon stod för. Genom dessa 

tolkningar fick programmet en ny uttrycksform, form av kommunikation, som eleverna 

förstod. Enligt Niss (2003) innebär kommunikationskompetensen att kunna både agera 

mottagare och sändare av kommunikation. 

 
6.2.6 Hjälpmedelskompetensen 

Eleverna funderar länge över hur de ska ta reda på vilka bussar som går från orten och 

när. De har till en början antagit att bussen går när de vill men nu insett att de måste utgå 

ifrån de verkliga tiderna. En elev går in på en hemsida för bussarna och gör en sökning 

för att se när bussen går just den dagen, på så vis finner de att det finns en avgång 13:27. 

Vid ett senare skede av lektionen ska de finna en avgång från T-centralen till Globen och 

söker då omedelbart på nätet efter tider. 

 

Analys  

Enligt Niss (2003) innefattar hjälpmedelskompetensen förståelse för vilka möjligheter 

och begränsningar som är förknippade med olika hjälpmedel i matematiken. Eftersom 

eleverna finner en lösning på sitt problem tack vare de hjälpmedel som finns till hands 

demonstrerar de denna kompetens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

28 

7 Diskussion  
 

7.1 Metoddiskussion  
Urvalet bland lärare att intervjua och klasser att observera var begränsat då ett kriterium 

var att läraren arbetade mot den reviderade läroplanen. Valet av informanter blev således 

baserat på ett subjektivt urval (Denscombe 2009). Det begränsade urvalet kan ha bidragit 

till en mindre nyanserad data.  

 

Som empiri har internationella studier använts för att skapa en bild av möjliga effekter. 

Då forskningen inte tar sin utgångspunkt i den svenska skolan kan inte helt tillförlitliga 

paralleller dras mellan effekter och verkan. Data som producerats från studier i andra 

länder har påverkats av faktorer som inte nödvändigtvis är aktuella i den svenska skolan. 

Detta då ett lands skolväsen är en produkt av det rådande politiska klimatet.  

 

Programmering och digitala verktyg är områden som ständigt är under förändring, därför 

har äldre studier och forskning gallrats bort (Patel & Davidson 2014). Fördelen med detta 

är att litteraturbakgrunden vilar på aktuell forskning.  

 

Vi valde att vara två intervjuare för båda intervjuerna. Tanken var att vi båda ville få en 

känsla för sättet någonting sades på och att det blir enklare att senare dra sig till minnes 

av vad som sagts. Vi valde att en var den ledande intervjuare och den andra observerande, 

den observerande hade fokus på att ställa följdfrågor. Detta är ett tillvägagångssätt 

Alvesson (2011) benämner som positivt. Vi upplevde att vi hade mer kontroll över 

intervjun och att båda fyllde en funktion utan att trampa varandra på tårna. Detta kände 

vi skapade en mer avslappnad atmosfär under själva intervjun. 

 

Tanken var att intervjuerna skulle göras innan den observerade lektionen. Detta för att ge 

oss en förberedelse om vad som skulle observeras. Detta blev dock inte fallet vid båda 

tillfällena, utan en intervju ägde rum före, och en efter observationerna. Inger gjorde ett 

bra jobb att förklara lektionen i samband med intervjun, det gjorde att vi visste vad som 

väntade och kunde förbereda oss därefter. Ingemar förklarade även villkoren för sin 

lektion, vilket gjorde att vi var väl förberedda även den gången. Däremot var det väldigt 

givande att ha bakgrunden av lektionen med Ingemar att luta oss mot under intervjun. 

Med facit på hand upplever vi dock inte att detta påverkat datan på ett sätt som skulle 

ändra analysen. Detta kan snarare ha bidragit till att en större bild av datan har målats.  

 

Ett problem med observationer är att observatörens perceptionsförmåga påverkar vad hen 

registrerar (Denscombe 2009). För att minska risken att meningsskiljaktigheter skulle 

uppstå vidtogs två åtgärder. Först läste båda observatörerna in sig på samma litteratur 

inför observationerna. Därefter diskuterades vilka situationer som kunde uppstå under 

lektionerna och hur potentiella situationer kunde tolkas. Därmed var observatörernas 

inställning till förutsedda kritiska händelser synkroniserade.  

 

Under arbetets gång har de tre etiska aspekterna (ibid.) som står beskriva i metoden 

beaktats. Detta har inte påverkat arbetet negativt på något sätt. Då vi har varit transparenta 

mot deltagarna rörande studiens syfte har reaktionerna varit positiv. Studiens syfte och 

frågeställningar har varit utformade på ett sätt som bidragit till att deltagarna varit 

välvilligt inställda till att medverka.  
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7.2 Resultatdiskussion  
Resultatet visar att lärarna ser en stark koppling mellan programmering och 

problemlösning. Enligt forskning kan programmering utveckla 

problemlösningsförmågan, men då marginellt (Calao et al. 2015), och dels att det är 

opåverkad av arbetet (Straw et al. 2017). Eleverna demonstrerar kreativitet då de löser 

problem de ställs inför i CodeMonkey. De använder kroppen för att förstå rörelserna i 

programvaran. Enligt Aydoğan et al. (2017) finns tankar hos lärarkandidater om att 

kreativitet och logiskt tänkande kan utvecklas med hjälp av programmering. Vid arbetet 

med CodeMonkey fick eleverna omedelbart en ny uppgift efter att klarat den föregående. 

Det blir då tydligt att eleverna inte får tillfälle att reflektera över sin lösning, vad som var 

bra och vad som kunde förbättras. Reflektionen benämns av Pólya (1957) som den mest 

utvecklande faktorn för att bli en bättre problemlösare. 

 

Ingemar beskriver att de begrepp elever kan lära sig är beroende av vilken mjukvara man 

arbetar med. Det programmeringsspråk som krävs för att ta sig förbi uppgifter utgör 

begreppen. Grafiska programmeringsspråk är vanligt förekommande i utbildningssyfte 

(Kjällander et al 2016). De observerade eleverna visar att språket sätter gränser för deras 

förmåga att uttrycka sig. Då eleverna saknar förståelse för ett kommando får detta 

konsekvenser för deras programmering. Eleverna kan i andra situationer visa att de förstår 

skillnader mellan ord och vilka konsekvenser dessa skillnader kan få i programmeringen. 

Enligt Fernaeus (2007) kan elever uttrycka sig bättre då de arbetar med ett 

programmeringsspråk de behärskar, vilket kan leda till att programmeringen blir 

effektivare.  

 

Tillvägagångssätten som eleverna lär sig för problemlösning genom programmering kan 

tillämpas inom mer traditionellt matematiska områden (Schanzer et al. 2015). Ett 

tillvägagångssätt som Inger lyfter fram som vanligt förekommande i arbete med 

programmering är att arbeta systematiskt och fokusera på de instruktioner som ges. Detta 

kunde iakttas under båda observationerna, dels ett lugnt och behärskat granskande av sin 

kod i arbetet med CodeMonkey, och dels samtal som grundar sig i instruktionerna och 

egna erfarenheter vid den andra observationen. Ingemar nämner även en annan metod, att 

prova sig fram, vilket även det syntes tydligt i arbetet med CodeMonkey. Genom arbete 

med programmering kan metodförmågan breddas (Calao et al. 2015).  

 

Calao et al. (2015) har fastställt att resonemangsförmågan kan utvecklas genom arbete 

med programmering. Vid en av de observerade lektionerna för en elev tydliga 

resonemang om sitt tankesätt samtidigt som de andra eleverna följer detta resonemang. 

Detta visar en situation med programmering då resonemangsförmågan ställs på sin spets. 

Inger säger att sådana situationer ofta uppstår då de arbetar med programmering.  

 

Både Inger och Ingemar anser att kommunikation får stort utrymme inom 

programmering. Inger menar att programmering och problemlösning är nära besläktat och 

att kommunikation är nödvändig för att lyckas inom problemlösning. Båda lärarna har en 

positiv ansats till kommunikation och ser möjligheter för den förmågan att förbättras vid 

arbete med programmering främst i par- och grupparbeten. I en turkisk studie var mer än 

hälften av de deltagande lärarkandidaterna också positiva till effekterna från par- och 

grupparbete (Aydoğan et al. 2017). Även en studie utförd av Simon & Hanks (2007) visar 

att parprogrammering stärker elevers samarbetsförmåga genom kommunikation. Studien 

visar att kommunikation vid parprogrammering inte gör att elever fastnar vid arbetet med 

programmering utan tar hjälp av varandra. Detta är även något som Inger nämner, hon 

menar att eleverna måste kommunicera för att ta sig framåt.  
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Ingemar lyfter att det sker en kommunikation mellan eleverna och programmet där 

eleverna kommunicera med apan i CodeMonkey som ska utföra uppgifterna. 

Kommunikation mellan elev och program kunde också påvisas vid observationen där 

eleverna härmar de rörelserna som sker i programmet. Lärarkandidater ser möjligheter 

för elever att utveckla nya perspektiv och en ökad kreativitet för att lösa 

programmeringsuppgifter (Aydoğan et al. 2017). 

 

Inger säger att många lärare tror att det behövs flera digitala verktyg och programvaror 

för att möjliggöra arbete i programmering. Hon menar att det istället för hjälpmedel 

handlar om lärarens förståelse för programmering och hur det är applicerbart. Vissa 

programmeringsverktyg kan hämma elevers fantasi då eleverna måste ha goda kunskaper 

om verktygen (Fernaeus 2007). Det programmeringsverktyg som väljs måste vara 

anpassat till vad som är syftet med undervisningen (Van Roy 2009). En stor 

påverkansfaktor om hur elever lär sig matematik genom programmering är således 

lärarens didaktiska kompetens (Misfelds et al. 2016).  

 

Både Inger och Ingemar anser att programmeringen är ett ämne som har nära anknytning 

till det eleverna möter i vardagen utanför skolan. Inger ser stor potential med 

programmering. Då elever ser programmeringens nytta i vardagen kan ett intresse väckas 

och en fortsatt programmering kan ske utanför skolans formella lärande (Wing 2008). 

 

Ingemar menar att det är viktigt för eleverna att förstå hur programmering återfinns i både 

andra ämnen och i vardagen. Han påpekar att det är märkligt då någonting så viktigt som 

programmering isoleras till ett ämne och att detta skickar fel signaler till eleverna. Det 

finns belägg för lyckad transfereffekter mellan programmering och andra ämnen, då 

främst samhällskunskap från studien av Moreno-León et al. 2016. Som kontrast till detta 

menar Rolandsson (2015) att förståelsen för främst problemlösning inom programmering 

inte är tillräckligt förankrad för att kunna föras över till andra ämnen. 

 
7.2.1 Sammanfattning 

Utifrån resultatet, analysen och diskussionen blir det tydligt att det finns vinster att göra 

genom att använda programmering som centralt innehåll i matematik. De förmågor som 

stod i fokus var framförallt kommunikation och resonemangsförmågan, som får stort 

utrymme vid par- eller grupparbete. Däremot föll vissa förmågor kort i studien. Precis 

som andra studier (Rolandsson 2015, Straw et al.2017, Calao et al 2015) pekat på, pekar 

denna studie på att problemlösningsförmågan hamnar i kläm. Det är fas fyra, reflektionen 

(Pólya 1957), som får litet, om något utrymme i arbetet. Detta motsäger informanternas 

uppfattning av problemlösningens plats i programmering, då de uppfattar den som 

central. 
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8 Förslag till fortsatt forskning 
Efter att studien genomförts lämnas vi med tankar om hur programmering kommer att 

användas av lärare som inte har det intresse, eller besitter de kunskaper som 

informanterna i studien har. På lärarprogrammet undervisas lärarkandidater i de ämnen 

de ska lära ut med motiveringen att en av de starkast bidragande faktorerna till 

elevframgångar är att läraren är förtrogen med ämnet i fråga. Frågan är då hur lärares 

förtrogenhet med programmering, en stark påverkansfaktor enligt Misfeldt et al. (2016), 

påverkar elevers upplevelse av att arbeta med det.  
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11 Bilaga A – missivbrev elever 
 

Hej! 
 
Vi är två lärarstudenter på Linnéuniversitetet som läser vår sista termin och skriver självständigt 

arbete om programmering och dess roll inom matematik.  
 
Examensarbete handlar om hur programmering används inom matematiken. För att synliggöra 

detta kommer vi att observera hur läraren och eleverna i klassen kommunicerar om, och arbetar 

med programmering. Intressant för studien är att analysera lektionens uppbyggnad och innehåll 

samt på vilket sätt eleverna kan utvecklas genom lektionen. För eleverna är detta en helt vanlig 

matematiklektion.  
 
Data från observationen kommer behandlas konfidentiellt. Det betyder att enbart vi som utför 

studien samt handledare och examinator kommer ha tillgång till materialet. Resultatet kommer 

enbart att användas i linje med studiens ändamål. I studien kommer både ert barn och skolan att 

avidentifieras.  
 
Att delta i studien är helt frivilligt men det behövs samtycke från vårdnadshavare. Därmed ombeds 

ni att ta ställning till ert barns deltagande och lämna in blanketten till er klassföreståndare. Om ni 

ångrar er informerar ni oss via email.  
 
Har du/ni frågor eller funderingar kan du/ni höra av er till oss eller vår handledare. 
Med vänliga hälsningar, 
Stefan Barath & Rasmus Pettersson 
Mail: sbafr07@student.lnu.se & rp222dn@student.lnu.se  
Handledare: Berit Roos Johansson 
Mail: Berit.roos-johansson@lnu.se 

-------✂---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Samtycke för __________________________________________________ 
Jag/Vi samtycker till att material från observationer av lektionstillfällen där mitt/vårt barn deltar 

får användas enligt ovan. 
Ja [ ] Nej [ ] 
 
Vårdnadshavares underskrift 
 
______________________________________________________________Datum_________

_____ 
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12 Bilaga B – missivbrev lärare 
 

Hej! 
 
Vi är två lärarstudenter på Linnéuniversitetet som läser vår sista termin och skriver självständigt 

arbete om programmering och dess roll inom matematik.  
 
Examensarbete handlar om hur programmering används inom matematiken. För att synliggöra 

detta vill vi intervjua dig som lärare om hur du arbetar med, och tänker kring, programmering. 

Data från intervjun kommer behandlas konfidentiellt. Det betyder att enbart vi som utför studien 

samt handledare och examinator kommer ha tillgång till materialet. Resultatet kommer enbart att 

användas i linje med studiens ändamål. I studien kommer både du och skolan att avidentifieras. 

Intervjun kommer spelas in med ljudupptagning för att vid ett senare tillfället transkriberas.  
 
Att delta i studien är helt frivilligt men för att kunna genomföra studien behövs medgivande från 

dig. Därmed ombeds ni att ta ställning till ditt deltagande och lämna in blanketten till er oss. Om 

du ångrar dig informerar oss via email.  
 
Har du frågor eller funderingar kan du höra av er till oss eller vår handledare. 
Med vänliga hälsningar, 
Stefan Barath & Rasmus Pettersson 
Mail: sbafr07@student.lnu.se & rp222dn@student.lnu.se  
Handledare: Berit Roos Johansson 
Mail: Berit.roos-johansson@lnu.se 

-------✂---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Samtycke för __________________________________________________ 
Jag samtycker till att material från intervjun där jag deltar får användas enligt ovan. 
Ja [ ] Nej [ ] 
 
Underskrift 
______________________________________________________________Datum_________ 
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13 Bilaga C – intervjuguide  
 

Hur länge har du arbetat med programmering i skolan?  
 
Hur kommer det sig att du valt att inkludera programmering i undervisning redan nu? 

-Vad fick dig att ta upp programmering i undervisningen?  
-Vilka effekter på undervisningen hade du i tanke då?  
-Vad skulle programmering tillföra? 

 
Vilka ramfaktorer upplever du som begränsande vid arbete med programmering?  

-Vilka andra svårigheter ser du i att arbeta med programmering?  
 
Vilka mjukvaror arbetar du med i arbetet med programmering? (om några) 

-Varför har du gjort de valen? 
-(Eventuella programmeringsspråk?) 

 
Vad har du för övergripande lärandemål med programmering? 
 
Vad finns det för sekundära lärandemål med programmering?  
 
Vilka samband ser du mellan programmering och problemlösning?  
 
Vilka samband ser du mellan programmering och begreppsförmåga? 
 
Vilka samband ser du mellan programmering och kommunikation? 
 
Vilka samband ser du mellan programmering och metod? 
 
Vilka samband ser du mellan programmering och resonemang? 

-Finns det någon förmåga du strävar efter att ställa i fokus vid arbete med 

programmering? 
 
Hur vet man vilka förmågor som tränas rent konkret? 

-På vilket sätt dokumenteras elevernas arbetet i programmering? 
 
Finns det några begrepp du märker blir viktiga inom programmering? 
 
Vilken möjlighet har kunskaperna i programmering att föras över till andra ämnen? 
 
Hur ser du på att eleverna arbetar i par med programmering? 
 
Vilket eller vilka ämnen tror du hade gynnats av att integreras tillsammans med programmering?  
 
På vilket sätt kan eleverna bli intresserade av att fortsätta programmera utanför skoltid?  
 
Är det någonting mer du vill ta upp som du känner är viktigt att säga om programmering? 
 

 


