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Kan elever lära sig matematik med ettor och nollor? 
En systematisk litteraturstudie om lärandet av matematik med hjälp av programmering. 
 
Can students learn mathematics using ones and zeroes?  
A systematic literature review about learning mathematics through computer 
programming.  

 
 
Abstrakt 
För att skapa en överblick av det aktuella forskningsläget vad gäller gymnasieelevers 
tillägnande av matematiska kunskaper genom programmering genomfördes en 
systematisk litteraturstudie. Totalt valdes 14 artiklar ut för analys. Analysen visade att 
läraren spelar en mycket viktig roll för att programmeringen ska ha en positiv effekt på 
det matematiska lärandet. Programmering används framgångsrikt för att introducera och 
förstärka matematiska begrepp. Även det algoritmiska tänkandet och kunnandet, logiskt 
tänkande och resonemangsförmåga är förmågor som påverkas positivt av 
programmering. Vad gäller problemlösningsförmågan är resultaten motstridiga, men 
flera studier visar att vissa aspekter av förmågan kan påverkas positivt av 
programmering. 
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1 Inledning 
Regeringen har beslutat att programmering ska användas i samband med 
matematikundervisningen i gymnasieskolan. I ämnesplanen för matematik som togs i 
bruk under höstterminen 2018 framgår att programmering ska användas som en strategi 
för problemlösning. Formuleringen i ämnesplanen är avsiktligt öppen för att tillåta stor 
variation (Skolverket u.å.). Vidare skriver Skolverket (2018) att matematiklärarna 
kommer behöva introducera programmering för gymnasieeleverna eftersom de 
förutsätts sakna den sortens kunskap. Problem uppstår då många lärare har liten eller 
ingen programmeringserfarenhet själva (se till exempel; Rolandsson 2015). Kaplan 
skriver i sin artikel ”Teaching novice programmers programming wisdom” (2010) att 
forskning som finns om programmering inte är till stor nytta för hur man lär ut ämnet, 
även Kjällander m.fl. (2016 s.24) påpekar bristen på forskning utifrån ett 
lärandeperspektiv. Avsaknaden av undervisningsmaterial som kombinerar de båda 
ämnena är ytterligare en aspekt att ta i beaktande (ibid. s.31). 

Kjällander m.fl. (2016) har i sin översikt listat för- och nackdelar med införandet av 
programmering i grundskolan. Eftersom det finns en begränsad mängd svensk forskning 
har de valt att även titta på forskning som berör gymnasieskolan (ibid. s.8). Detta 
medför att de positiva och negativa aspekter som de tar upp i sin översikt även kan 
appliceras på gymnasieskolan, vilket är den skolform som detta arbete fokuserar på. 
Programmeringen ska ses som ett komplement till matematikundervisningen. Tanken är 
således inte att programmering ska införas som ett eget moment, utan att eleverna ska 
utbildas i att ”använda programmering när de arbetar med att lösa matematiska 
problem” (Skolverket 2018, s.8).  Kjällander m.fl. (2016) påpekar att införandet av 
programmering inte kommer att vila på beprövad erfarenhet eller vetenskaplig grund 
(ibid. s.27), vilket strider mot de grundläggande värdena i skollagen och läroplanen (se 
Skolverket 2017b). En av de positiva aspekterna som lyfts fram är dock den så kallade 
transfereffekten, som innebär att det datalogiska tänkandet, logiken och 
problemlösningsförmågan som utvecklas av programmeringen ska vara till nytta även i 
andra ämnen (Kjällander m.fl. 2016, s. 26 & 29). Författarna är dock kritiska till 
övertron på denna transfereffekt och påpekar att forskningsunderlaget är splittrat. 

Många lärare med liten eller ingen programmeringserfarenhet står alltså inför uppdraget 
att använda programmering som en strategi för problemlösning. Formuleringen i 
ämnesplanen är som tidigare nämnt avsiktligt öppen för att tillåta stor variation 
(Skolverket u.å.). Detta blir problematiskt när flertalet lärare får i uppdrag att lära 
eleverna något som de inte själva behärskar, samtidigt som det didaktiska underlaget är 
bristfälligt. Frågan jag ställer mig är vad programmeringen gör för 
matematikundervisningen.  
 

1.1 Syfte 
Syftet med det här examensarbetet är att göra en litteraturstudie med fokus på lärandet 
av matematik genom programmering. Aktuell forskning ska sammanställas och 
nyckelfrågor som uppfattas som särskilt viktiga för införandet av programmering som 
en problemlösningsstrategi ska identifieras.  
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Litteraturstudien ska kunna användas som en grund för vidare undersökning av hur 
programmering kan införas som en strategi för problemlösning i den svenska 
gymnasieskolan. 
 
1.1.1 Frågeställningar 
Hur ser det aktuella forskningsläget ut vad gäller gymnasieelevers tillägnande av 
matematiska kunskaper genom programmering? 
 
Vilka kritiska aspekter kan identifieras vad gäller programmering som en strategi för 
problemlösning i matematikundervisningen på gymnasieskolan? 
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2 Bakgrund 
I det här kapitlet ges inledningsvis en kortfattad introduktion av matematisk kompetens. 
Detta följs av ett avsnitt om problemlösning samt en genomgång av programmering och 
programmeringsundervisning. Kapitlet avslutas med en överblick av programmeringens 
historia i den svenska skolan. 
 

2.1 Matematisk kompetens  
I det här avsnittet ges en kort genomgång av hur Skolverket karaktäriserar vad det 
innebär att kunna matematik, som i grund och botten är en väldigt komplex fråga.  
 
I ämnesplanen för matematik (Skolverket 2017a, andra stycket) står att 
matematikundervisningen ska ”syfta till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta 
matematiskt”. Beroende på hur man uppfattar matematik, som fakta och procedurer eller 
som en vetenskap som söker efter mönster, har man också olika uppfattning om vad 
matematisk kunskap innebär (Schoenfeld 1992). Schoenfeld (1992) menar att man lär 
sig att tänka matematiskt när man utvecklar ett matematiskt synsätt och en kompetens 
att använda matematiska verktyg för att göra matematiken begriplig. Matematik är en 
social vetenskap där forskare arbetar för att undersöka naturen hos axiomatiska och 
teoretiskt skapade system, eller system som är modellerade efter verkligheten. Enligt 
Schoenfeld (1992) är de matematiska verktygen som används abstraktion, symbolisk 
representation och symbolmanipulation. Det räcker dock inte att lära sig använda 
verktygen för att tänka matematiskt. Att tänka matematiskt innebär dels att anamma ett 
matematiskt synsätt där man förstår processer så som abstraktion, och har förmågan att 
tillämpa dem. Dels innebär det att bli förtrogen med de matematiska verktygen, och att 
använda verktygen på ett sätt som skapar en förståelse för den matematiska strukturen. 
 
Matematisk kunskap delas i ämnesplanen in i sju förmågor: begreppsförmåga, 
procedurförmåga, problemlösningsförmåga, modelleringsförmåga, 
resonemangsförmåga, kommunikationsförmåga och relevansförmåga (Skolverket u.å.).  
Att dela upp matematisk kunskap i förmågor har gjorts på flera olika sätt. I KOM-
projektet, som står för kompetenser och matematikinlärning, har danskarna Niss & 
Höjgaard-Jensen (2002) delat matematisk kompetens i åtta delkompetenser: 
tankegångskompetens, representationskompetens, symbol- och formalismkompetens, 
kommunikationskompetens, hjälpmedelskompetens, resonemangskompetens, 
modelleringskompetens och problemlösningskompetens (översättning av Helenius 
2006, s. 13). Ryve (2006) sammanfattar ett ramverk med ursprung i USA där man 
istället delar in matematisk kunskap i fem kompetenser: begreppsförståelse, 
räknefärdighet, problemlösningsförmåga, matematisk-logiskt resonemang och positiv 
inställning till matematik.  
 

2.2 Problemlösning 
I och med att programmering introduceras som en problemlösningsstrategi i 
matematikundervisningen kommer vi i detta avsnitt att titta närmre på problemlösning. 
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Skolverket (u.å.) definierar ett problem som en uppgift där lösningsgången inte är känd. 
Problemlösning ska enligt Skolverket (ibid.) användas både som mål och medel. Med 
detta menas att eleverna ska ges möjlighet att utveckla en problemlösningsförmåga för 
att kunna lösa matematiska problem (mål), men också att eleverna ska använda 
problemlösning för att utveckla andra matematiska kompetenser (medel). För att en elev 
ska kunna lösa problem med hjälp av programmering krävs att eleven kan ge datorn 
tydliga instruktioner, vare sig det är genom textbaserad programmering eller 
blockprogrammering. Problemlösningsförmåga är således en viktig aspekt även i 
programmering. Problemlösning innebär bland annat att kunna dela upp problemet i 
mindre delar, algoritmiskt tänkande och abstraktionsförmåga. Programmering kräver 
liknande förmågor, så även matematik (Scherer, Siddiq & Sanchez 2018).  
 
Två stora namn inom problemlösning är Pólya och Schoenfeld. I Pólyas bok ”How to 
solve it” (1957) delar han in problemlösningsprocessen i fyra steg: 
 

1. Förstå problemet   
Vad är det som söks? Vilken data finns tillgänglig? Är villkoren tillräckliga för 
att lösa problemet?  
 

2. Utforma en plan 
Hitta kopplingen mellan data och den okända variabeln. Jämför med liknande 
problem. 
 

3. Genomför planen 
Genomför varje steg i din plan. Kontrollera varje steg.  
 

4. Kontrollera lösningen 
Kan du kontrollera lösningen? På flera sätt? Jämför med lösningen från ett annat 
liknande problem. 

 
Pólya (1957) menar att heuristiska ansatser är nödvändiga i problemlösningsprocessen i 
den bemärkelsen att man någon gång längs vägen gör ett antagande, en förenkling eller 
en gissning, väl underbyggd eller inte, som sedan leder fram till en lösning. Han skriver 
att ”vi behöver heuristiskt resonemang i konstruktionen av ett strikt bevis precis som vi 
behöver en byggnadsställning när vi bygger” (ibid. s.113, min översättning). 
Schoenfeld (1992/2016) påpekar dock att problemlösningen snabbt blir komplex när 
eleverna testar heuristiska ansatser i ett försöka att lösa problemet. Han presenterar en 
problemlösningsstrategi som han menar följer den systematiska arbetsgång som goda 
problemlösare uppvisar (Schoenfeld 1985). Denna innehåller också heuristiska ansatser 
(problemlösningsstrategier som att rita en figur, jämför med ett enklare, liknande 
problem etc.), dessa involveras dock till största del i det utforskande steget 
(exploration)(ibid.).   
 
Det första steget är i likhet med Pólyas att förstå och analysera problemet. Vad är givet 
och vad är det som efterfrågas? Hjälper det att rita en figur? Finns det några specialfall 
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som hjälper lösningen framåt eller går det att omformulera problemet? Design-steget är 
till för att göra upp en plan samt för att ge en överblick av den valda strategin. Detta för 
att säkerställa att den är lönsam. Kan eleven motivera vald strategi, har eleven jämfört 
med andra alternativa tillvägagångssätt och är eleven vid det tillfälle i processen som 
kräver beräkning? Beroende på om vägen framåt är klar eller inte ska eleven välja att 
antingen implementera och genomföra den valda planen, eller om eleven har 
svårigheter, välja att utforska (exploration). Detta sker genom att eleven jämför med 
andra liknande ekvivalenta problem, eller andra mer eller mindre liknande problem. Om 
det behövs får eleven gå tillbaka till analyssteget och omvärdera problemet, annars är 
nästa steg att återgå till design-momentet för att sedan genomföra planen. Till sist ska 
eleven värdera resultatet för att kontrollera rimlighet eller upptäcka eventuella slarvfel 
och felantaganden. (Schoenfeld 1985).   
 
Delar som är viktiga för hur väl man löser problem är enligt Schoenfeld (1985) resurser 
(resources), strategier (heuristics), kontroll (control) och föreställningar (belief 
systems). Resurser handlar om att man besitter matematisk kunskap som underlättar 
lösningen av problemet. Det kan vara kunskap om algoritmer, ren faktakunskap eller 
annan bakgrundskunskap som är till nytta. Strategier handlar som tidigare nämnt om 
strategier för att lösa problemet, som t.ex. att rita bilder, undersöka relaterade problem 
och att jobba baklänges. Kontroll innebär att man har kontroll över situationen, att man 
planerar, tar beslut, gör medvetna metakognitiva handlingar och att man bedömer 
resultatet. Schoenfeld (1985) lägger också stor vikt vid föreställningar, som handlar om 
både medvetna och omedvetna förutsättningar så som självförtroende och inställning till 
matematikämnet.  
 
Skolverket (u.å.) skriver att metakognitiva reflektioner påverkar elevernas 
problemlösningsförmåga. Schoenfeld (1992/2016) jämför i sin studie hur en erfaren 
problemlösare och oerfarna studenter löser problem. Resultaten visar att en stor del av 
eleverna lägger lite tid på att analysera problemet och är för snabba med att välja väg 
framåt, ofta med fel uppfattning av problemet, jämfört med matematikern som istället 
spenderar mest tid på att analysera problemet och ofta reflekterar över sitt tänkande och 
vad som behöver göras. Schoenfeld (ibid.) menar att dessa expertkunskaper kan läras till 
eleverna genom undervisning där läraren ställer frågor som fokuserar på metakognitiva 
aspekter. Att fråga eleverna vad de gör, varför de gör så och hur det hjälper dem 
kommer att öka deras metakognitiva förmåga och i förlängningen deras 
problemlösningsförmåga.  
 

2.3 Programmering och programmeringsundervisning  
I det här avsnittet introduceras programmering och några relevanta begrepp. Avsnittet 
avslutas med en sammanfattning av programmeringsundervisning i ämnet 
programmering. 
   
2.3.1 Programmering 
Nationalencyklopedin definierar programmering i databehandlingssammanhang som 
”skrivande av instruktioner för en dators arbete” (Nationalencyklopedin u.å.). Dessa 
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instruktioner utgör ett så kallat program, som kan vara skrivet i olika sorters språk. Det 
programmeringsspråk som ligger närmast datorns egna och som datorn inte behöver 
översätta för att förstå är maskinspråket (lågnivåspråk). För att underlätta 
programmeringen används istället ofta högnivåspråk, som datorn sedan kompilerar 
(översätter) till maskinspråk för att kunna exekvera (köra programmet) (Haraldsson 
1985).  
 
Att programmera behöver inte alltid innebära att skriva kod från grunden. Beroende på 
vilken programmeringsmiljö som används kan programmering även ske genom så 
kallad blockprogrammering. Ett exempel på ett sådant visuellt programmeringsspråk är 
Scratch. I figur 1 ses en bild från ett projekt i Scratch. Blocken till vänster i bilden fogas 
samman som pusselbitar som styr vad katten (en figur kallas för en sprajt) till höger gör. 
 

 
Figur 1- Egen exempelbild från ett projekt i Scratch. 

Programmet körs när man klickar på den gröna flaggan och då kommer sprajten gå 100 
steg framåt och rotera 90 grader. ”Repetera-blocket” talar om att detta beteende ska 
upprepas fyra gånger (går att ändra antalet gånger) och penna ned innebär att ett spår 
ritas ut när sprajten rör sig. Programmet ritar alltså ut en kvadrat. Det finns flera olika 
sprajtar och bakgrunder att välja mellan. Det går att skapa större projekt där man 
programmerar olika sprajtar var för sig. I projektet nedan styr man hunden med 
piltangenterna för att jaga en fotboll som studsar omkring. 
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Figur 2 - Egen bild från ett projekt i Scratch, kod tillhörande hund-sprajt. 

Det här projektet tränar bland annat eleverna i att använda koordinatsystem. Första ”om-
blocket” säger att om uppåttangenten trycks ner så ska y-koordinaten ökas med 5. Detta 
görs på motsvarande sätt för de andra piltangenterna. Utöver detta jobbar eleverna med 
olika geometriska objekt, variabler, vinklar och slumptal. 
 
”För alltid-blocket” motsvarar en while-loop och ”om-blocken” motsvaras av if-satser. I 
figur 2 ses koden som styr hunden och i figur 3 ses koden för fotbollen. Fotbollen 
programmeras till att kontinuerligt röra sig 15 steg framåt och om den stöter i en kant så 
ska den studsa. I koden tillhörande fotbollen används både slumptal och en egen 
variabel.  
 

 
Figur 3 - Egen bild från ett projekt i Scratch, kod tillhörande fotbolls-sprajt. 
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Ett standardproblem i programmering är att undersöka om ett tal är jämnt eller udda. 
Ofta används moduloräkning i programmeringssammanhang för just detta, där man 
undersöker resten som blir vid division med två. Man räknar alltså modulo två. Om talet 
är delbart med två är resten noll, och om det inte är delbart med två är resten skild från 
noll. Textbaserad kod i C++ till ett sådant program skulle kunna se ut som följer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Man matar alltså in ett tal som sparas i heltalsvariabeln n, sedan jämför man resten (se 
s.26 för en förklaring av ett eller två likhetstecken) modulo två i en if-sats. Om resten är 
noll returneras strängen ”är jämnt”, annars returnerar programmet strängen ”är udda”. 
Det här är ett tydligt exempel på att programmering kan användas för att förstärka och 
introducera matematiska begrepp. Det finns fler tillämpningar och problem att jobba 
med där eleverna kan undersöka delbarhet med andra tal än två.  
 
Skolverket (u.å) ställer inga krav på vilka språk eller miljöer som används i 
matematikundervisningen, de föreslår t.ex. att kalkylblad kan användas om eleven 
saknar programmeringskunskaper. Med kalkylblad kan eleverna exempelvis räkna på 
räntekostnader och amortering.  
 

 
Figur 4 - Egen bild som illustrerar beräkning av ränta och amortering med kalkylblad. 

string main() { 
    int n; 
    cin >> n; 
    if (n % 2 == 0){ 
        return  ”är jämnt”;} 
return ”är udda”; 
} 
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I Skolverkets (u.å.) beskrivning av procedurförmåga framhålls vikten av att kunna 
identifiera, hantera och genomföra procedurer. En procedur är i många fall en algoritm, 
ett begrepp som är centralt inom såväl matematik som programmering. 
Modelleringsförmåga handlar i grund och botten om att kunna utforma en modell av en 
verklig situation och att kunna utvärdera modellen (ibid.). Även det här kan kopplas till 
programmering då man måste utvärdera olika lösningsmodeller för att kunna skriva sitt 
program (Skolverket 2018).  
 
2.3.2 Programmeringsundervisning 
Rolandsson (2015 s.61) framhåller programmeringsundervisning som exkluderande. 
Med detta menar Rolandsson att lärarnas undervisning, medvetet eller omedvetet, har 
byggts upp på ett sätt som gynnar de mer praktiskt lagda eleverna (ibid.). Vidare menar 
Rolandsson att det finns en brist på programmeringsdidaktik, något som Kaplan (2010) 
och Kjällander m.fl. (2016) också vidhåller.  
 
Skolverket (2018) menar att programmeringsundervisningen i stora drag kan delas upp i 
två delar, instruktionsorienterad eller projektorienterad undervisning. Den 
instruktionsorienterade innebär att läraren presenterar nya begrepp och definitioner och 
har sedan en logisk påbyggnad utifrån dessa, medan den projektorienterade 
undervisningen bygger på att eleverna testar och undersöker sig fram (ibid.). Ur den 
projektorienterade undervisningen följer begreppet tinkering, som innebär att eleverna 
på egen hand testar sig fram och mixtrar med programmering (ibid.). Det kan till 
exempel innebära att eleverna felsöker kod och letar efter eventuella buggar, istället för 
att skriva koden själva (Skolverket 2018).  
 
En svag problemlösningsförmåga är enligt Gomes & Mendes (2007 s.226) en av 
anledningarna till att många studenter misslyckas med introduktionskurser i 
programmering. I ”Schoenfeld’s problem solvning theory in a student controlled 
learning environment” har Suhre & Harskamp (2005) undersökt effektiviteten av ett 
program baserat på Schoenfelds problemlösningsmodell, där eleverna kan be om 
ledtrådar för att komma vidare. Det visade sig vara effektivt att bygga in Schoenfelds 
modell i programmet. På liknande sätt har Barnes m.fl. (1997) försökt förbättra 
problemlösningsförmågan hos universitetsstudenter som studerar datavetenskap genom 
att introducera dem för Pólyas problemlösningsmetod.  
 

2.4 Historisk tillbakablick 
Tanken med den historiska tillbakablicken är att synliggöra vilka krav som tidigare 
ställts på undervisning i samband med programmering. Läroplaner och kursplaner för 
både grundskolan och gymnasieskolan tas upp, fast fokus ligger på gymnasieskolan.  
 
I läroplanen för grundskolan (Lgr 69) nämns varken datamaskiner eller programmering 
i den allmänna delen av läroplanen. Däremot finns en rad som i någon mening kan 
kopplas till programmering i matematikavsnittet. Det står att eleverna i högstadiet ska  
få ta del av ”orientering om datamaskiner ” (Skolöverstyrelsen 1969a). I 
kommentarmaterialet till supplementet i matematik (Skolöverstyrelsen 1969b) får 
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datamaskiner dock lite mer uppmärksamhet. Avsnittet om datamaskiner motiveras med 
att eleverna ska vara medvetna om datorernas värde för samhället såväl för den enskilda 
människan. Eleverna i årskurs 3-7 ska också ta del av kopplingen mellan datorer och det 
binära talsystemet i samband med detta, medan eleverna i årskurs 9 även ska arbeta med 
det binära talsystemet och flödesdiagram (ibid). 
 
I läroplanen för gymnasieskolan (Lgy 70), som är den första läroplanen för den enade 
gymnasieskolan, nämns varken datorer eller programmering i den allmänna delen. Om 
man däremot tittar på supplement (ungefär motsvarande dagens ämnesplaner) till 
matematikämnet för exempelvis den tvååriga ekonomiska och sociala linjen 
(Skolöverstyrelsen 1980a) finns ett helt avsnitt om datalära. Syftet med dataläran i 
matematiken för dessa utbildningar är inte att lära eleverna skriva program, men 
programmering tas ändå upp som en del i matematikundervisningen. Utöver att kunna 
beskriva datorns delar och uppbyggnad förväntas eleverna kunna tolka enklare program. 
Som exempel ges en kodsnutt där eleverna ska kunna tala om programmets utskrift 
(ibid.). Nästa moment som behandlas är att kunna skriva enklare program med dator 
eller räknare. I kommentarerna står det att detta lämpligen görs genom att eleverna till 
en början skriver små program som felsöks var för sig innan de sätts ihop till ett större. 
Ett exempel som ges är att skriva ett program som räknar ut den totala ökningen av ett 
belopp under ett år med en viss räntesats. Vidare föreslås också att det görs studiebesök 
som demonstrerar tillämpning och användning av program (ibid). Utöver momentet 
datalära i matematikämnet finns också ett fritt val där programmering ges som förslag. 
Tanken är att eleverna kan fördjupa sig i något av de moment som redan undervisats i 
programmering, annars ges slingor, villkorliga hopp, upprepade beräkningar och 
simuleringar som förslag (ibid.).  
 
Om man istället tittar på supplement till matematik för treårig naturvetenskaplig linje 
och fyraårig teknisk linje (Skolöverstyrelsen 1981) står det att syftet med dataläran i 
matematikundervisningen inte är att lära eleverna att skriva komplicerade program. 
Eleverna på naturvetenskapliga-och tekniska linjer förväntas precis som ekonomisk och 
social linje att kunna tolka enklare program, men här ges även förslag på ett 
programmeringsspråk. Det språk som föreslås är ett ”enklare högnivåspråk av typ 
BASIC” (ibid. s.9).  
 
Undervisningen i matematik kan exempelvis innehålla moment där eleverna skriver 
program som innehåller slingor och villkorliga hopp (så som loopar och if-satser), 
program som skriver ut värdetabeller och beräknar största och minsta värde för en given 
funktion samt simuleringsprogram, t.ex. kast med flera tärningar. I momentet numeriska 
metoder framhålls datorer och programmering som mycket effektiva metoder för 
problemlösning. Skolöverstyrelsen skriver att de matematiska experiment som kan 
genomföras med hjälp av dessa verktyg ökar självständigt tänkande och kreativitet 
(ibid.). I detta moment finns också ett förslag på en så kallad flödesplan, en grafisk 
illustration av en lösningsmetod. Eleverna ska skriva ett program som följer den 
algoritm som kan urskiljas i flödesplanen. En sådan flödesplan skulle kunna beskriva 
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intervallhalveringsmetoden, som används för att hitta lösningen till en ekvation genom 
att approximera roten till f(x)=0 i mindre och mindre intervall.  
 
I det supplement till ämnet datakunskap för naturvetenskapliga linjen som gavs ut av 
Skolöverstyrelsen 1983 står det att ”metodisk programutveckling är ett relativt nytt 
kunskapsområde under stark utveckling.” (Skolöverstyrelsen 1983, s.13). Det som är 
värt att notera är att Skolöverstyrelsen även påpekar att detta inte ingår i någon av 
lärarutbildningarna och därför väljer att göra kommentarerna ”…extra fylliga, så att det 
ska ge oerfarna lärare hjälp med översikt över ämnet och stöd för en metodisk 
planering av undervisningen” (ibid., s.13). Det här står i stark kontrast till den medvetet 
öppna formuleringen i dagens ämnesplan för matematik. Programmering i datorkunskap 
ska knytas till matematikundervisningen så att eleverna kan göra egna eller använda 
färdiga program för att lösa ekvationer, utföra numerisk integration eller numerisk 
lösning av differentialekvationer (ibid.). 
 
I läroplanen för grundskolan som togs i bruk 1980 (Lgr 80) finns momentet datalära 
med i kursplanen för matematik. För högstadiet gäller särskilt att eleverna ska orienteras 
om användningen av datorer och datorprogram i samband med problemlösning 
(Skolöverstyrelsen 1980b), det står dock inte skriver att eleverna ska programmera 
själva. I Lpo 94 och Lpf 94 nämns datorer endast i sammanhanget att elever ska ha 
tillgång till datorer och annan teknik för att kunna söka och utveckla kunskaper 
(Utbildningsdepartementet 1994a). Formuleringen i grundskolematematikens kursplan 
lämnar lika mycket åt fantasin och uttrycker bara som ett mål att sträva mot att eleverna 
ska kunna använda miniräknare och datorer (Utbildningsdepartementet 1994b). 
Eftersom programmering aldrig nämns specifikt finns inte heller några exempel eller 
förslag på hur programmering kan användas i undervisningen. 
Utbildningsdepartementet (1994c s.47) trycker på slutledningsförmåga, förståelse och 
analys av resultat som fås med hjälp av tekniska hjälpmedel, något som vittnar om att 
fokus har flyttats från programmering till användning av färdiga program.  
 
Programmering och problemlösning kopplas ihop i styrdokumenten ett flertal gånger. 
Rolandsson och Skogh (2014) skriver att det fanns en stark tro på programmering och 
dess effekt på problemlösningsförmågan under 70-talet och början på 80-talet. Det här 
är något som undersökningen av styrdokumenten stödjer. Intresset för att lära elever 
matematik genom programmering tog fart under 1980-talet mycket tack vare Seymour 
Paperts bok Mindstorms: children, computers and powerful ideas (1980). Någon gång 
under andra hälften av 80-talet blir det svårare att hitta spår av programmering i 
styrdokumenten och dess kommentarer. Detta beror bland annat på att 
programmeringen upplevdes som tidskrävande och svår, varpå fokus försvinner från 
programmering och istället flyttas till användning av undervisningsprogram och 
applikationer (Rolandsson & Skogh 2014).   
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3 Metod 
Det här arbetet utgörs av en kvalitativ systematisk litteraturstudie. Syftet med 
datainsamlingen är att samla in material till en sammanställning av forskning om 
tillägnandet av matematiska kunskaper genom programmering. Barajas, Forsberg och 
Wenström (2013) listar ett antal kriterier som behöver vara uppfyllda för att 
litteraturstudien ska kallas för systematisk. Sökstrategi och metod för sökning och urval 
ska vara beskrivna, inkluderade studier ska kategoriseras utifrån valda parametrar och 
resultatet ska sammanställas i en analys. I detta kapitel beskrivs sökstrategi och metod 
för sökning och urval, samt kodning av insamlade data.  
 

3.1 Datainsamling 
I en kvalitativ studie ska urvalet ha ett högt informationsvärde för forskningsfrågan 
(Barajas m.fl. 2013).  I ett försök att tillföra detta gjordes litteratursökningen i flera steg. 
Till en början genomfördes databassökningar och sedan gjordes en manuell sökning 
utifrån listade referenser i Skolverkets framtagna bakgrundsmaterial. Utifrån det 
framtagna materialet gjordes ytterligare manuella sökningar. Denna typ av urval är ett 
så kallat nominerat urval. Ett nominerat urval kan förklaras som en genomgång av 
referenser som i sin tur leder till nya referenser och så vidare. Detta ska sedan fortskrida 
tills urvalet når en teoretisk mättnad (ibid.). Sökschema för databassökning och manuell 
sökning finns i bilaga A respektive B.  
 
3.1.1 Databassökning 
All litteratursökning har gjorts utifrån begränsningarna peer reviewed och fulltext. På 
flertalet sökningar gjordes även en begränsning på publiceringsdatum mellan 2000-
2018, men i vissa fall togs denna bort för att öka urvalet. De databaser som har använts 
är ERIC och SwePub. ERIC är en utbildningsvetenskaplig databas med tillgång till 
fulltexter och SwePub är en referensdatabas från svenska lärosäten (Barajas m.fl. 2013). 
Utöver direkta sökningar i dessa databaser användes även OneSearch, 
Linnéuniversitetets söktjänst som söker i flera databaser på samma gång.  
 
Sökord togs fram utifrån arbetets syfte. Då arbetets fokus ligger på lärandet av 
matematik genom programmering på gymnasienivå användes till en början sökorden 
mathematic*, programming och secondary på följande sätt ”mathematic* AND 
programming AND secondary”. Den booleska operationen AND kan utelämnas i de 
flesta sökmotorer då den används som default, men skrivs ändå för att tydliggöra att jag 
letar efter artiklar som innehåller samtliga ord. Trunkeringen i mathematic* valdes för 
att tillåta variationer på ordets suffix, t.ex. mathematics. Programming valdes framför 
computer programming för att bredda sökningen. Sökningen begränsades till peer 
reviewed och fulltext, samt till publicering mellan år 2000-2018 och resulterade i 28 
sökträffar. Av dessa 28 träffar valdes två artiklar ut som ansågs vara aktuella. Eftersom 
programmering i matematikundervisningen ska användas som en strategi för 
problemlösning lades ”problem solvning” till som ett sökord. Även en modifiering av 
”mathematic*” gjordes till ”learning mathematic*” för att betona lärandet av matematik 
genom programmering. Följande fras användes ”(learning mathematic*) AND 
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programming AND (problem solvning)”. Begränsningarna var som förut peer reviewed, 
fulltext och publicerad mellan 2000-2018, vilket resulterade i nio träffar av vilka två 
valdes ut. Sökningen gjordes om med en ändring av ”learning mathematic*” till 
”mathematic*”, det vill säga till ”(mathematic*) AND programming AND (problem 
solving)”. Detta ökade resultatet till 23 träffar av vilka två ansågs relevanta. För att 
ytterligare komplettera urvalet med litteratur om matematikundervisning och 
programmering gjordes en sökning på  ”mathematic*AND education AND 
programming” med samma begränsningar som förut. Detta gav 94 träffar varav många 
var sådana som hittats vid föregående sökningar, men en ny artikel valdes ut.  
 
Vid närmare undersökning av underlaget från sökorden mathematic* och programming 
tillkom ett nytt sökord computational thinking. Detta eftersom programming i 
sammanhanget kan ses som en snävare indelning av det mer generella begreppet 
computational thinking. Ytterligare tre sökningar gjordes, dessa var ”computational 
thinking” (43 träffar, 1 vald), "computation thinking AND problem solvning” (11 
träffar, 1 vald) samt ”mathematic* AND computational thinking (12 träffar, 1 vald). 
Denna gång utan begränsning på publiceringsdatum, eftersom antalet träffar var för få 
annars.  
 
Samtliga sökningar i OneSearch gjordes med begräsning på publicering mellan 2000-
2018 eller 2014-2018. Sökorden begränsades till att finnas i titeln eller abstrakt för att 
minska antalet sökträffar. Främst testades de gamla sökorden i olika kombinationer i ett 
försök att hitta fler relevanta artiklar, men för att hitta forskning gjord i Sverige gjordes 
en sökning där ”swed*” lades till. Sökfrasen som användes var ”math* AND 
programming AND ”problem solving” AND swed*”, men denna gav inga träffar. 
Sökningen genomfördes igen fast utan programming, för att täcka in titlar som är mer 
specifika och anger programmeringsspråk istället. Totalt valdes sex artiklar ut från alla 
sökningar i OneSearch. Barajas m.fl. (2013) föreslår som ytterligare ett steg i 
urvalsprocessen att en sökning görs efter artiklar som ännu inte blivit publicerade eller 
refereegranskade, detta för att få en överblick av det aktuella forskningsläget. Även en 
sådan sökning gjordes i SwePub och OneSearch med de svenska sökorden matematik 
AND programmering, med enda begränsning att fulltext är tillgänglig online. Dessa två 
kompletterande sökningar resulterade inte i några intressanta artiklar.  
 
Samtliga sökningar genomfördes också med de svenska motsvarigheterna av sökorden, 
men dessa gav inga resultat och inkluderades därför inte i sökschemat.   
 
3.1.2 Manuell sökning 
Ett sätt att göra en manuell sökning på är enligt Barajas, Forsberg och Wenström (2013) 
att gå igenom referenslistan på en intressant och relevant artikel (nominerat urval). I 
detta fall är den översikt som Kjällander m.fl. (2016) tagit fram på uppdrag av 
Skolverket av stort intresse då den rör forskning om lärande och programmering. På 
liknande sätt har andra relevanta artiklar tagits fram utifrån referenserna från den redan 
insamlade data. Lägg märke till att några artiklar som hittades utifrån den manuella 
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sökningen ansågs vara såpass relevanta att de togs med trots att de inte låg inom 
intervallet för publiceringsår. Se bilaga B för ett schema över den manuella sökningen.  
 
3.1.3 Urvalsprocess  
Utöver de ovan nämnda avgränsningarna valdes artiklar ut efter titelns relevans i 
förhållande till arbetets syfte. Artiklar som på något sätt undersöker hur programmering 
påverkar lärandet av matematik, eller någon av de matematiska förmågorna, var av 
intresse. Sökningen resulterade i en begränsad mängd artiklar med fokus på 
gymnasieskolan. Det antogs bero på att mycket av den forskning som finns fokuserar på 
grafisk eller fysisk programmering och inte textbaserad. Artiklar som berör andra åldrar 
togs ändå med då resultaten antogs vara applicerbara även på gymnasienivå. Denna 
urvalsprocess resulterade i totalt 25 artiklar från alla sökningar. I nästa steg lästes 
sammanfattningarna av de 25 artiklarna för att undersöka förenligheten med arbetets 
syfte, varpå 14 av de 25 valdes ut för bearbetning och analys. Några artiklar med fokus 
på datalogiskt tänkande var inte tillämpade på matematikämnet specifikt och ansågs 
därför inte vara kopplade till syftet. Szlávi & Zsakó (2015) tar upp den kognitiva 
effekten till följd av programmering, men kopplar inte heller detta till matematikämnet. 
Artikeln skriven av Sanford & Naidu (2017) valdes bort för att den endast gav förslag 
på praktiska tillämpningar i klassrummet. I figur 5 finns ett flödesschema som 
åskådliggör urvalsprocessen. Tabell 1 redogör för de referenser som slutligen valdes ut. 

 
Figur 5 -  Flödesschema över urvalsprocessen. 

Författare Titel  År 
Aydin, E.  
 

The use of computers in mathematics 
education: A paradigm shift from 
"computer assisted instruction" 
towards "student programming".  

2005 

Benton, L; Saunders, P; Kalas, I, Hoyles, 
C & Noss, R.  
 

Designing for learning mathematics 
through programming: A case study 
of pupils engaging with place value.  

2018 

Calder, N.  
 

Using Scratch: An Integrated 
Problem-Solving Approach to 
Mathematical Thinking. 

2010 

Fulltext
Peer 

reviewed

Mellan 2000-2018
182 st

Mellan 2014-2018
384 st
Utan 

årtalsbegränsning
76 st 

Relevant titel utifrån 
arbetets syfte

25 st

Relevant 
sammanfattnin

g
14 st
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Clements, D.H & Gullo, D.F.  
 

Effects of computer programming on 
young children's cognition. 

1984 

Feurzeig, W;  Papert, S & Lawler, B. 
 

Programming-languages as a 
conceptual framework for teaching 
mathematics. 

2011 

Gökçe, S;  Yenmez, A.A & Özpinar, I.  
 

An Analysis of Mathematics 
Education Students' Skills in the 
Process of Programming and Their 
Practices of Integrating It into Their 
Teaching. 

2017 

Hussain, S; Lindh, J & Shukur, G.  The effect of LEGO Training on 
Pupils' School Performance in 
Mathematics, Problem Solving 
Ability and Attitude: Swedish Data  

2006 

Kalelioglu, F & Gülbahar, Y. The effects of Teaching Programming 
via Scratch on Problem Solving 
Skills: A Discussion from Lerners’ 
Perspective. 

2014 

Korkmaz, Ö.  The Effect of Scratch- and Lego 
Mindstorms Ev3-Based Programming 
Activities on Academic Achievement, 
Problem-Solving Skills and Logical-
Mathematical Thinking Skills of 
Student. 

2016 

Kurland, D.M;  Pea, R.D;  Clement, C & 
Mawby, R.   

A study of the development of 
programming ability and thinking 
skills in high school students. 

1986 

Lie, J; Olav Hauge, I & Jillian Meaney, T. Computer programming in the lower 
secondary classroom: learning 
mathematics.  

2017 

Lye, S.Y  & Koh, J.H.L.  Review on teaching and learning of 
computational thinking through 
programming: What is next for K-12? 

2014 

Psycharis, S & Kallia, M. The Effects of Computer 
Programming on High School 
Students' Reasoning Skills and 
Mathematical Self-Efficacy and 
Problem Solving.  

2017 

Siddiq, F & Sánchez Viveros, B. The cognitive benefits of learning 
computer programming: A meta-
analysis of transfer effects.  

2018 

Tabell 1 - Utvalda artiklar till litteraturstudien. 
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3.2 Dataanalys  
Här beskrivs kortfattat hur analysen av den slutgiltigt utvalda litteraturen gick till. En 
inledande bearbetning gjordes för att ge en överblick av varje artikel enligt de 
parametrar som Barajas m.fl. (2013) förespråkar;  

• författare, titel och publiceringsår 
• syfte och frågeställning(ar) 

• design, urval och datainsamlingsmetod 
• resultat/slutsats. 

Vidare råder Barajas, Forsberg och Wengström (2013) att artiklar som baseras på olika 
ansatser (här kvalitativ eller kvantitativ) ska presenteras i varsin tabell. En översikt 
gjord efter denna indelning kan ses i bilaga C respektive D.  
 
3.2.1 Kodning  
För att kunna strukturera analysen och presenta resultatet på ett överskådligt sätt lästes 
artiklarna igenom och kodades. Koderna sammanställdes och kondenserades till 
kategorier. Processen utfördes enligt schemat för innehållsanalys i Barajas m.fl. (2013, 
s.164).  
 
Koder som togs fram var problemlösningsförmåga, självförtroende/självtilltro, 
inställning, samarbete, logiskt-resonemang och resonemangsförmåga, 
lärarstöd/stöttning, modelleringsförmåga, kommunikationsförmåga, metakognitiva 
aspekter och matematiskt tänkande. Koderna representerade i många fall de 
matematiska kompetenser som presenterades i bakgrundskapitlet. Koderna delades 
sedan in i två kategorier: interna faktorer och externa faktorer. Tillsammans utgör dessa 
kategorier temat kritiska aspekter, som analyseras för att kunna besvara andra 
frågeställningen. 

 
Figur 6 - Kategorier och övergripande tema. 

Kritiska aspekter

Interna faktorer

Inställning till 
matematik

Matematiska 
förmågor

Externa faktorer

Lärarstöd/stöttning Samarbete Programmerings-
språk
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3.3 Etiska överväganden 
En viktig etisk aspekt att ta i beaktande enligt Barajas m.fl. (2013) är att de artiklar som 
väljs ut till litteraturstudien redovisar etiska överväganden. Tyvärr saknades det i 
samtliga artiklar som valdes ut. Anledningen till varför är oklar. Å andra sidan är 
samtliga peer review-artiklar och det får antas vara en tillräcklig försäkring om att 
studierna är av god kvalitet. Fler etiska aspekter att kontrollera är om författaren 
redovisar utvalda artiklar och presenterar samtliga resultat oavsett om de stödjer 
slutsatsen eller ej (ibid.) Eftersom jag redovisar min sökstrategi, urvalsstrategi och 
presenterar alla artiklar samt deras resultat anses detta vara uppfyllt.  
 

3.4 Övrig litteratur  
Annan litteratur som valdes ut för diskussion och nyansering var “Computing at School 
in Sweden - Experiences from Introducing Computer Science within Existing Subjects” 
(Heintz m.fl. 2015) och “Teaching programming to young learners using Scala and 
Kojo” (Regnell & Pant 2014). Dessa valdes för att utöka underlaget som berör svenska 
förhållanden. Båda bidragen är konferensrapporter. Dessa tillägg inkluderas inte i 
underlaget, utan används för att diskutera resultatet. 
 

Referens Syfte Design Resultat/Reflektion 
Regnell, Björn & Pant, Lalit 
(2014). Teaching 
programming to young 
learners using Scala and 
Kojo.  
 

Presenterar och 
diskuterar 
programmering i Scala 
och Kojo utifrån 
erfarenheter i Sverige 
och Indien.  

Fallstudie.  (+) Elever och lärare uppskattar 
att lära sig ett ”riktigt” 
programmeringsspråk (Scala, 
textbaserat). Tillgången till 
Javabibliotek motiverar. Scala är 
att föredra då det går att 
programmera på svenska.  
(-) Svåra felmeddelanden.  

Heintz, Fredrik; Mannila, 
Linda; Nygårds, 
Karin; Parnes, Peter & 
Regnell, Björn (2015). 
Computing at School in 
Sweden - Experiences from 
Introducing Computer 
Science within Existing 
Subjects. 

Presenterar olika 
fallstudier och förslag 
på hur man kan 
introducera datalogiskt 
tänkande i svenska 
skolor.  

Fallstudie.  En stor utmaning är 
lärarutbildning. 
 
Etablera termen datalogiskt 
tänkande som motsvarighet till 
”computational thinking”. Få så 
många skolor som möjligt att 
delta i Bebras, stötta informella 
aktiviteter (CoderDojos etc.), 
stötta kommuner som vill satsa 
på datalogiskt tänk, hjälp lärare 
utveckla aktiviteter och 
lektionsplaneringar, dialog med 
lärarutbildningar, utveckla 
bedömningen av datalogiskt 
tänkande. 

Tabell 2 -  Sammanfattning av övrig litteratur 
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4 Resultat 
Exakt vilket fenomen de olika författarna har valt att undersöka vad gäller 
matematikinlärningen varierar och efter att artiklarna lästs igenom ett flertal gånger och 
kodats har totalt fem olika aspekter identifierats. Dessa har grupperats i interna och 
externa faktorer beroende på om de påverkar individens lärande inifrån via inställning 
eller matematiska förmågor, eller utifrån genom användandet av olika 
programmeringsspråk, lärare eller socialt samspel med andra. Det här kapitlet ger en 
översikt av forskningsläget vad gäller gymnasieelevers tillägnande av matematiska 
kunskaper genom programmering, men också vilka kritiska aspekter som kan 
identifieras vad gäller programmering som en strategi för problemlösning i 
matematikundervisningen på gymnasieskolan. Båda frågeställningarna i den här 
systematiska litteraturstudien är därför behandlade. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattning av resultatet.  
 

4.1 Interna faktorer  
Två interna faktorer som identifierats i anslutning till lärandet av matematik genom 
programmering är inställning till matematik och matematiska förmågor. Olika aspekter 
som påverkar inställningen till matematik är självtilltro (eng: self efficacy), engagemang 
och självförtroende. Avsnitt 3.1.2 handlar om programmeringens påverkan på olika 
typer av matematiska förmågor, bland annat begreppsförmåga, resonemangsförmåga, 
modelleringsförmåga, samt kritiskt och kreativt tänkande.  
 
4.1.1 Inställning till matematik 
Benton m.fl. (2018) skriver att de i sina observationer ser att eleverna uppvisar höga 
nivåer av engagemang och entusiasm under lektionerna i Scratch. Calders (2010) 
kvalitativa studie undersöker hur det matematiska tänkandet påverkas hos 26 elever i 
åldrarna nio till tio år när de programmerar i Scratch. En av Calders (ibid.) slutsatser är 
att Scratch är lätt att använda och att det motiverar eleverna att utforska matematiken. 
Även användandet av kalkylblad i matematikundervisningen har visat sig ha en positiv 
effekt på elevers inställning till problemlösning (Aydin 2005), även om Aydin (ibid.) 
ser kalkylblad mer som ett matematiskt verktyg än som programmering (”kodning”). 
Kalelioglu & Gülbahar (2014) undersöker olika aspekter av problemlösningsförmågan 
och hur den påverkas av programmering i Scratch. Dessa aspekter är självförtroende, 
självkontroll och undvikande. Problemlösningsförmågan testades med en enkät kallad 
Problem Solving Inventory (PSI), där eleverna själva får uppskatta sin förmåga. Totalt 
49 elever deltog i studien. De för- och eftertester som genomfördes visade inte någon 
signifikant ökning för någon av aspekterna, men det fanns ändå en liten förbättring av 
elevernas självförtroende vad gäller problemlösning. Alla elever som Kalelioglu & 
Gülbahar (2014) intervjuade svarade att de tycker om att programmera (i Scratch). 
 
Gökçe, Yenmez & Özpinar (2017) undersöker ett antal lärarstudenters åsikter angående 
programmering i undervisningen. Flera av dem uttrycker att de med hjälp av 
programmering kan göra undervisningen roligare än tidigare. De fördelar som 
lärarstudenterna såg med att lära eleverna programmering var att eleverna kan utveckla 
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sitt tänkande och samtidigt bygga upp sitt självförtroende vad gäller teknik. 
Lärarstudenterna ansåg också att om programmeringen lärs ut på en för avancerad nivå 
så kan det istället komma att försämra elevernas motivation (ibid.). Hussain, Lindh & 
Shukurs (2006)  studie pågick i Sverige under ett helt år med 696 deltagare 
(experimentgrupp + kontrollgrupp). Studien visar att de mer matematiskt belägna 
eleverna för det mesta är mer engagerade i LEGO-undervisningen, men författarna 
menar att denna undervisning ändå kan stärka samtliga elevers självförtroende. I sin 
sammanfattning skriver de att eleverna generellt sett inte är särskilt positivt inställda till 
LEGO, men att analysen av elevernas enkäter visar att deras åsikter har minskat i styrka 
efter att studien har genomförts. Psycharis & Kallia (2017) ser en signifikant ökning av 
elevernas självtilltro i matematik när ämnet kombineras med programmering. De testar 
66 elevers självtilltro med ett MSLQ-formulär (Motivated Strategies for Learning 
Questionnaire) som genomfördes både före och efter experimentet. Kontrollgruppen och 
experimentgruppen uppvisade ingen signifikant skillnad i förtestet. Psycharis & Kallia 
(ibid.) drar slutsatsen att programmering i samband med matematikundervisning 
påverkar elevernas matematiska självtilltro.  
 
4.1.2 Matematiska förmågor 
Benton m.fl. (2018) menar att programmering i Scratch kan utveckla elevernas 
förståelse för positionssystemet. I den tvååriga fallstudien deltog totalt 50 elever i 
årskurs fem och sex där Benton m.fl. (ibid.) samlade in elevernas arbeten samt 
genomförde observationer och intervjuer. De ser att eleverna får en annan förståelse och 
uppvisar en helt annan inlevelse jämfört med när de jobbar med penna och papper. 
Benton m.fl. (2018) genomför tre olika moduler i varje årskurs där årskurs fem kommer 
i kontakt med symmetrier, vinklar, negativa tal, polygoner, slumptal och koordinater. 
Årskurs nio behandlar områden så som positionssystemet, proportionalitet, koordinater 
och transformationer (translationer och reflextioner). Att programmering kan användas 
för att introducera eller förstärka nya begrepp och områden i matematik tas upp i flera 
artiklar (Feurzeig m.fl. 2011, Lie m.fl. 2017, Aydin 2005, Calder 2010, Lye & Koh 
2014). Calder (2010) observerar att eleverna använder sig av matematiska idéer och 
objekt så som vinklar, avstånd, koordinater och positioner för att utveckla sina spel, 
något som även eleverna i Lie m.fl. (2017) gör då de använder begrepp så som rotation, 
translation och spegling för att få sina figurer att röra sig som de vill.  
 
Kurland, Pea, Clement, & Mawby (1986) såg att elever som programmerat hade en 
signifikant ökning av “procedural reasoning ability” (ungefär: förmåga att dela upp 
problemet i mindre delar) och högre kvalitet på hanteringen av algoritmer. De drar 
slutsatsen att programmeringseleverna lättare kunde identifiera behovet av en algoritm i 
en uppgift och dra nytta av sin programmeringskunskap för att skapa en sådan. Även 
om programmeringseleverna uppvisade en bättre förmåga att identifiera och utveckla en 
algoritm, var den i de flesta fall inte helt korrekt.  
 
Kurland m.fl. (1986) lyckas inte identifiera några belägg för en transfereffekt, men 
föreslår att en eventuell sådan i så fall måste föregås av mycket goda 
programmeringskunskaper. Författarna motbevisar inte heller en transfereffekt, men 



  
 

 

23 

skriver att en sådan inte kommer kunna främjas i skolan så som den ser ut idag (anm: år 
1986). Fler som utreder en eventuell transfereffekt är Scherer, Siddiq & Sánchez 
Viveros (2018) som i sin metaanalys av 105 studier (en analys av analyser från olika 
studier som alla har använt samma mätmetod (Barajas m.fl. 2013)) undersöker om det 
finns några kognitiva fördelar med att lära sig programmering. De flesta studierna i 
metaanalysen använder sig av ett visuellt programmeringsspråk och de totalt 9139 
deltagarna (ungefär hälften kvinnor) är till största del grundskoleelever (mellan- och 
högstadiet) från asien och nordamerika. Scherer m.fl. (2018) utgår ifrån fyra olika 
forskningsfrågor: overall transfer, near transfer, overall far transfer och far transfer.  
 

• Overall transfer: förbättrar programmering kognitiva förmågor, oberoende av 
vilken typ av transfer och kognitiv förmåga? 

• Near transfer: förbättrar programmeringsundervisning 
programmeringskunskaper? 

• Overall far transfer: förbättrar programmering förmågan att lösa uppgifter som 
kräver andra kognitiva förmågor än programmering? 

• Far transfer: förbättrar programmering förmågan att lösa uppgifter som kräver 
resonemangsförmåga, kreativt tänkande, metakognition, spatial förmåga, 
matematisk förmåga, läs-och skrivförmåga och andra akademiska bedrifter 
utöver matematik och läs-och skrivförmåga? (ibid. s.4).  
 

De identifierar en måttlig positiv effekt för overall transfer samt far transfer och en stark 
positiv effekt för near transfer. Studien bekräftar far transfer och styrker påståendet att 
programmering utvecklar andra former av tänkande. En positiv och signifikant 
transfereffekt identifierades för matematisk förmåga (här ingår modellering och 
problemlösning), resonemangsförmåga, kreativt tänkande, metakognition och spatial 
förmåga (ungefärlig mening: rumsuppfattning). Enligt författarna använde några av 
studierna standardiserade matematiktester, medan andra utmformade egna mätmetoder, 
för att undersöka den matematiska förmågan. Aspekterna av den matematiska förmågan 
är som tidigare nämnt modellering och problemlösning, samt kunskap om matematiska 
koncept. Resonemangsförmågan delades upp i intelligens, uppmärksamhet och 
uppfattning, minnesförmåga, problemlösningsförmåga och kritiskt tänkande. Det 
kreativa tänkandet mäts i parametrarna flexibilitet, flyt, bearbetning och originalitet. 
Den spatiala förmågan delas upp i spatial förståelse och spatialt resonemang, samt 
spatialt minne (ibid. s.8). Samhällsämnen och naturvetenskapliga ämnen hade minst 
nytta av programmering och för läs-och skrivförmåga fanns ingen transfereffekt. Detta 
kan förmodligen förklaras med att matematik kräver samma typ av kognitiva förmågor 
som programmering, däribland abstraktionsförmåga, modelleringsförmåga och 
algoritmisk kunnande (ibid.). Scherer m.fl. (2018) fastslår att programmering kan vara 
ett effektivt sätt att öka elevernas matematiska förmåga och dessutom effektivt för att 
öka deras kreativitet. De kan däremot inte identifiera några särskilda kriterier för att 
säkerställa en transfereffekt. Enligt författarna kan dock det faktum att tidigare studier 
undersökt just de förmågor som kopplas till programmering vara orsaken till den 
positiva effekten. De såg för övrigt att effekterna minskade när även kontrollgrupperna 
genomförde någon slags aktivitet, vilket visar att studiernas design påverkar resultaten 



  
 

 

24 

(ibid.). Vidare visar resultaten att programmeringsundervisning faktiskt ökar kunskaper 
i programmering, då en stark effekt för near transfer hittades (Scherer m.fl. 2018). 
 
En viktig del av det matematiska arbetet som ofta missunnas är enligt Feurzeig, Papert 
& Lawler (2011) förmågan att vända inkorrekta lösningar till något positivt. Istället för 
att slänga den felaktiga lösningen och börja om från början, som så ofta sker när man 
räknar med penna och papper, menar Feurzeig m.fl. (2011) att programmering kan vara 
behjälpligt i sådana situationer. Ett program som kanske inte gör som det ska på grund 
av en felaktig implementering, gör ändå någonting och sporrar eleverna till felsökning 
på ett annat sätt. Eleverna kan undersöka programmet och ändra det och 
förhoppningsvis undvika att göra samma misstag igen, programmering gör dem mer 
medvetna om hur de faktiskt löser problemet. Genom programmering tränas eleverna i 
processen att hitta och modifera alternativa lösningar till ett problem (ibid.).  
 
Flera studier menar att programmering påverkar problemlösningsförmågan (Lie, Hauge 
& Meaney 2017, Feurzeig m.fl. 2011, Calder 2010, Clements & Gullo 1984, Aydin 
2005, Scherer, Siddiq & Sánchez 2018). Lie, Hauge & Meaney (2017) observerar elever 
som programmerar i Scratch. Eleverna försöker få sina sprajtar att röra på sig och 
författarna ser att eleverna gör detta på två olika sätt: antingen genom trial-and-error 
eller genom att använda sig av matematiskt resonemang. Observationerna visar även att 
eleverna utvecklar sin resonemangsförmåga, kommunikationsförmåga, 
modelleringsförmåga och problemlösningsförmåga (ibid.). Calder (2010) såg att elever 
tack vare Scratch utvecklade sitt tänkande och visade på problemlösningsförmåga långt 
utanför en matematisk kontext. Enligt Calder (2010) möjliggör programmering i Scratch 
problemlösning och utvecklar logiskt tänkande samt resonemangsförmåga, men även 
kritiskt tänkande och metakognitiv förmåga. Clements och Gullo (1984) menar att 
programmering kan förbättra vissa aspekter av problemlösningsförmågan, och 
resultaten visar bland annat att programmering främjar metakognitiv förmåga. Oavsett 
om man ser användandet av kalkylblad som programmering eller ej, så framhåller 
Aydin (2005) att förmågan att hantera algoritmer kan utvecklas av kalkylblad och 
databashantering. Vidare skriver Aydin (ibid.) att kodning, design och felsökning av 
program kan utveckla deduktivt resonemang och problemlösningsförmåga och att det 
därför är viktigt att inkorporera datorer i undervisningen. Aydin (2005) sammanfattar 
flera studier från 80-talet som undersöker effekten av programmering i LOGO och 
kommer fram till att denna typ av programmering har en signifikant effekt på 
problemlösningsförmågan. Programmeringsspråket LOGO är baserat på en 
konstruktivistisk idé, där tanken är att eleverna aktivt konstruerar sin egen kunskap 
genom att lära (programmera) datorn (Feurzeig m.fl. 2011). Eleverna reflekterar över 
och modiferar kontinuerligt sina lösningar (Calder 2010, Feurzeig m.fl. 2011), ett 
beteende som närmar sig den problemlösningsexpertis som Schoenfeld (1992/2016) 
identifierat.  
 
Resultat från andra studier visar ingen förbättring av problemlösningsförmågan (Gökçe, 
Yenmez & Özpinar 2017, Psycharis & Kallia 2017, Kalelioglu & Gülbahar 2014, 
Hussain, Lindh & Shukur 2006). Gökçe, Yenmez & Özpinar (2017) undersöker 
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effekten som programmering har på ett antal lärarstudents problemlösningsförmåga och 
kommer fram till att den inte förbättras. De ser däremot en förbättring av det kritiska 
tänkandet, den metakognitiva förmågan och det holistiska och analytiska tänkandet 
kopplat till problemlösningsprocessen (ibid.). Gökçe, Yenmez & Özpinar (ibid.) menar 
att det algoritmiska tänkande som dessa lärarstudenter redan kan antas ha förmodligen 
underlättar deras programmeringsinlärning. Inte heller Kalelioglu & Gülbahar (2014) 
eller Psycharis & Kallia (2017) kan visa att programmering påverkar 
problemlösningsförmågan. Däremot visar Psycharis & Kallia (2017) att programmering 
i kombination med matematikundervisning har en positiv effekt på den logiska 
resonemangsförmågan.  
 
Hussain, Lindh & Shukur (2006) jämför totalt 696 elever i årskurs fem och årskurs nio. 
När de jämför elevernas förmåga att bygga LEGO-robotar och att programmera dem såg 
de ingen skillnad mellan åldersgrupperna, och inte heller mellan könen. För eleverna i 
årskurs fem fanns en signifikant ökning av prestationer i matematik, men denna ökning 
fanns inte hos eleverna i årskurs nio. Eleverna fick genomföra ett matematiktest innan 
och efter, varpå dessa jämfördes och analyserades. Ingen av årskurserna visade någon 
förbättring av problemlösningsförmågan (för-och eftertest genomfördes med 
problemlösningsuppgifter liknande de på NP), programmeringsgruppen i årskurs fem 
presterade till och med sämre än kontrollgruppen och författarna skriver att det är svårt 
att dra någon slutsats om LEGO-programmering och dess påverkan på den kognitiva 
utvecklingen (ibid.).   
 

4.2 Externa faktorer 
De externa faktorer som identifierats och som på något sätt påverkar lärandet av 
matematik genom programmering är stöd från lärare, samarbete och 
programmeringsspråk. Dessa karaktäriseras som externa faktorer då de påverkar 
förutsättningarna och miljön runtomkring eleven.  
 
4.2.1 Lärarstöd 
Lärarens attityd till datorer kan bli avgörande för hur väl programmering fungerar för 
inlärning av matematik. Benton m.fl. (2018) framhåller vikten av att lärarna är väl 
medvetna om brister och svårigheter i programmeringsmiljö/programmeringsspråk så 
att de kan förklara för eleverna när de stöter på svårigheter. Det är också troligt att 
strukturerade lektioner där läraren använder sig av tydliga instruktioner ökar chanserna 
för att eleverna ska lyckas med sina programmeringsprojekt (ibid.). Benton m.fl. (2018)  
är tydliga med att programmering aldrig på egen hand kommer generalisera något slags 
lärande (dvs. generera en transfereffekt) utan stöd och ingripande av lärare (ibid.). Att 
använda sig av Scratch i undervisningen ställer stora krav på lärarna och ofta hamnar 
man i situationer likt ”play paradox” (Noss & Hoyes i Benton m.fl. 2018) där 
svårigheten ligger i att skapa lärandesituationer där eleverna undersöker och själva 
konstruerar idéer, men samtidigt lyckas bekanta sig med matematiken i 
programmeringen.  
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Calder påpekar ett flertal positiva aspekter med programmering i Scratch (matematiskt 
tänkande, logiskt resonemang, problemlösningsförmåga etc.), men också att dessa följer 
från den feedback eleverna får från programmeringsmiljön, kompisar och lärare. Vikten 
av feedback tas även upp av Gökçe, Yenmez & Özpinar (2017) där lärarstudenterna 
föreslår feedback som en av fördelarna med att jobba i grupp (en annan fördel som 
nämns är att kunna motivera varandra). Gökçe, Yenmez & Özpinar (ibid.) drar 
slutsatsen att lärarstudenterna på ett effektivt sätt kan inkludera sina nyvunna 
programmeringskunskaper i sin undervisning.  
 
Hussain, Lindh & Shukur (2006) påpekar också lärarens betydelse, både för att hjälpa 
eleverna framåt, men också för att hjälpa dem förstå materialet ordentligt. För att kunna 
göra detta behöver läraren vara väl förberedd och kunna hjälpa elever även med svårare 
problem. Det är också viktigt att läraren planerar undervisningen så att eleverna kan 
relatera den till den övriga skolverksamheten (ibid.). Flera av lärarna uttryckte att de 
gärna jobbar tillsammans med en annan lärare, så att det finns tid att stanna upp och ha 
djupare diskussoner med eleverna. Studien visade för övrigt att eleverna inte tror att 
tjejer och killar har samma förutsättningar att lära sig (ibid.). Resultaten från Kalelioglu 
& Gülbahar (2014) visar att eleverna inte tror på sin egen förmåga att lösa problem och 
att det därför är viktigt att de får rätt stöd. De påpekar också behovet av välplanerade 
lärsituationer i kombination med programmering för att den ska ha någon som helst 
effekt på elevernas lärande.  
 
Kurland, Pea, Clement, & Mawby (1986) undersöker i sin studie hur programmering i 
BASIC, LOGO, COBOL, Pascal, FORTRAN och MACRO påverkar matematik- och 
resonemangsförmågor. De påpekar att användningen av färdig kod (ungefär tinkering, 
även om författarna inte använder sig av just det begreppet) är ett riskabelt 
tillvägagångssätt i undervisningssammanhang. Detta för att eleverna gärna kör på trial-
and-error utan att nödvändigtvis förstå vad de gör, men också för att vissa elever gärna 
hänger på de som kan utan att egentligen lära sig någonting (ibid.). Lye & Koh (2014) 
menar att det finns en risk för att programmeringen inte blir lärorik för eleverna om de 
inte reflekterar över vad de gör. Om eleverna istället använder sig av trial-and-error kan 
lärandet utebli. Även Hussain, Lindh & Shukur (2006) ser att eleverna gärna använder 
sig av trial-and-error, men även ett mer kollaborativt sätt där man frågar en kompis om 
hjälp. 
 
Kurland m.fl. (1986) drar slutsatsen att det behövs bättre metoder för att lära elever 
programmera och att programmeringsmiljöer i sig inte är tillräckligt. Psycharis & Kallia 
(2017) ser ingen effekt av programmering på problemlösningsförmågan, men skriver i 
sin diskussion att detta förmodligen kan förklaras med bristen på samtida undervisning i 
problemlösning. De framhåller ytterligare en viktig aspekt, som många andra, nämligen 
behovet av lärarstöd och instruktioner.   
 
4.2.2 Samarbete 
Calder (2010) skriver att programmering i Scratch engagerar eleverna och ökar 
kommunikationen och samarbetet mellan dem. Hussain, Lindh & Shukur (2006) ser 
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också en ökning av samarbete mellan eleverna, där de också uttrycker en känsla av 
grupptillhörighet. Eleverna tenderar också att fråga varandra om hjälp när de kör fast. 
De observationer som Kurland m.fl. (1986) genomförde visade att eleverna ofta delade 
både kod och idéer med varandra. Som en kontrast skriver Aydin (2005) i sin 
litteraturöversikt att CAI (computer assisted instruction) kan ha en negativ inverkan på 
interaktionen i klassrummet, och att det till stor del beror på att eleven jobbar enskilt 
med en dator (en till en).  
 
4.2.3 Programmeringsspråk 
Blockprogrammering så som Scratch kan användas för att undvika syntaxfel, som tar tid 
från det faktiska läromomentet (Benton m.fl. 2018). Calder (2010) skriver att de fel som 
istället uppstår vid användandet av Scratch verkade ha en positiv effekt eftersom de 
sporrade eleverna att experimentera och undersöka på egen hand. Calder (ibid.) menar 
också att Scratch tillåter tinkering i hög grad. Enligt Aydin (2005) används LOGO ofta 
elevcentrerat, där eleven lär sig på egen hand genom att utforska. I Gökçe, Yenmez & 
Özpinars (2017) studie får lärarstudenter direkt efter teoretiska genomgångar 
(textbaserad programmering i C) testa sina nyvunna programmeringskunskaper genom 
laborationer i en grafisk app baserad på blockprogrammering, något som 
lärarstudenterna uppskattade. Några av dem (6 av 42) upplevde svårigheter då både 
menyerna i programmeringsmiljön och kommandona i C är på engelska, men säger 
också att svårigheterna försvann med tiden.  
 
Aydin (2005) skriver att tidigare studier har visat att CAI har en signifikant effekt på 
bedrifter i utbildningssammanhang (exempelvis betyg), både i grundskolan och 
gymnasieskolan. Merparten av dessa studier är dock gjorda i USA och enligt Aydin 
(ibid.) är CAI mer populärt där jämfört med t.ex. Europa. Dessutom påvisar studierna en 
effekt på bedrifter i skolsammanhang och inte på mer komplexa fenomen som 
kognition. Aydin (ibid.) framhåller att det även finns problem med användandet av 
kalkylblad i undervisningen och menar att till exempel likhetstecknets (=) olika 
betydelse i matematik- och datorsammanhang kan leda till missförstånd. I 
programmeringssammanhang tilldelar ett likhetstecken (=) ett värde till en variabel, 
exempelvis int n = 2, som innebär att heltalsvariabeln n kommer ha värdet 2 (tills det 
ändras). Två likhetstecken däremot (==) jämför två olika värden och returnerar true om 
de är lika. Till exempel skulle n == 2 returnera true och n == 3 returnera false, om vi 
använder samma n som tidigare. Clements och Gullo (1984) väljer i sin studie att 
jämföra en CAI-grupp med en programmeringsgrupp för att utesluta att det är datorer i 
sig, och inte specifikt programmering, som medför eventuella fördelar. De kom fram till 
att programmeringsgruppen överträffade CAI-gruppen vad gäller metakognitiv förmåga 
och förmåga att beskriva riktning. 
 
Korkmaz (2016) jämför tre olika grupper där en grupp programmerar i C++, än i LEGO 
Mindstorms Ev3 och en i Scratch-baserad programmering. Resultaten visar att det finns 
en positiv effekt på problemlösningsförmågan för de elever som programmerade i 
LEGO Mindstorms, främst på föreställning och tro kopplat till problemlösning. Studien 
visar också att Scratch har en mer positiv effekt på den matematiska-logiska förmågan 
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jämfört med programmering i C++ och LEGO Mindstorm Ev3-baserad programmering, 
och att programmering i LEGO Mindstorm har större påverkan på akademiska bedrifter 
med hänsyn till programmering, jämfört med C++ (ibid.). Ökningen jämfört med 
kontrollgruppen var störst för LEGO Mindstorm, ökningen för Scratch-gruppen var 
mindre. Både LEGO Mindstorm och Scratch är alltså bättre alternativ för att öka 
akademiska bedrifter med hänsyn till programmering, än programmering i C++.  
 
Kurland, Pea, Clement, & Mawbys (1986) studie pågick under ett år och den 
undersöker bland annat programmeringens påverkan på elevernas matematiska förmåga 
och resonemangsförmåga, men också hur mycket av programmeringen som eleverna 
faktiskt förstår efter två års programmeringsundervisning på högstadiet. För att 
undersöka detta genomfördes för- och eftertester, där förtesterna undersöker tre olika 
aspekter: förmåga att planera, matematisk förmåga och procedurell 
resonemangsförmåga. Planeringstesterna valdes ut därför att planering ses som en viktig 
del av programmeringsprocessen, och gick ut på att schemalägga ett antal 
klassrumssysslor och optimera tidsåtgången för dessa. Till matematiktesterna designade 
författarna ett antal uppgifter med koppling till programmering (variabler och 
funktioner), men som inte ställde allt för högra krav inom något särskilt matematiskt 
område. Resonemangstesterna gick bland annat ut på att eleverna ska följa logiska 
system liknande den logiska strukturen i programmeringsspråk, dessa genomfördes 
både muntligt och skriftligt. Eftertesterna testade utöver ovan nämnda förmågor även 
algoritmisk design och förståelse, där eleverna ombads utveckla en algoritm och 
förklara hur en algoritm hade byggts upp. Det visade sig att eleverna efter två år hade en 
knapphändig förståelse av programmeringsspråken de lärt sig (BASIC, LOGO, 
COBOL, Pascal, FORTRAN och MACRO), men att de uppvisade en förbättrad 
förmåga i att dela upp problem i mindre delar samt att se på ett problem ur en annan 
synvinkel.  
 
Enligt Lye & Koh (2014) täcker grafisk programmering mer av begreppet datalogiskt 
tänkande än vad textbaserad programmering gör. Visuella programmeringsmiljöer ger 
en lägre kognitiv arbetsbelastning för eleverna, som i stället kan fokusera på logiken och 
strukturen av programmen istället för kod och syntax. Det är också lättare för eleverna  
att se programmets output, vilket underlättar felsökning och ger tydlig feedback (ibid.). 
Lye & Koh (2014) menar att alla dessa faktorer gör att grafiska programspråk 
underlättar för eleverna att tillämpa problemlösningsstrategier. Eleverna kan även skapa 
spel och andra applikationer och därigenom uttrycka sin kreativitet, något som gör dem 
till skapare av teknik och inte bara konsumenter (ibid).  
 

4.3 Sammanfattning av resultat 
Flera av studierna visar att programmering ökar elevernas engagemang och förändrar 
deras inställning till matematik och problemlösning, samt påverkar deras självtilltro. 
Enligt Calder (2010), Hussain m.fl. (2006) och Kurland m.fl. (1986) har programmering 
en positiv påverkan på elevernas samarbetsförmåga. Många framhåller vikten av 
lärarstöttning och tydliga instruktioner, bland annat Benton m.fl. (2018), Hussain m.fl. 
(2006), Kalelioglu & Gülbahar (2014) och Psycharis & Kallia (2017). Olika typer av 



  
 

 

29 

programmering har olika påverkan på det matematiska lärandet. Lye & Koh (2014) 
menar att grafisk programmering (exempelvis blockprogrammering) täcker in fler 
aspekter av begreppet datalogiskt tänkande än vad textbaserad programmering gör. 
Detta för att eleverna är mer fokuserade på logik och struktur än kod och syntax, något 
som även Benton m.fl. (2018), Calder (2010) och Korkmaz (2016) framhåller som 
fördelar med grafisk programmering.  
 
Vad gäller programmeringens effekt på problemlösningsförmågan är resultaten 
motstridiga, i stort sett tudelade. Ibland framhålls bara påverkan på vissa aspekter av 
problemlösningsförmågan, som självförtroende kopplat till problemlösning, 
metakognitiv förmåga, förmågan att dela upp problem i mindre bitar, divergent 
tänkande eller förmågan att se ett problem ur en annan synvinkel. Programmering 
används framgångsrikt för att introducera och förstärka matematiska begrepp. Även det 
algoritmiska tänkande och kunnandet, logiskt tänkande och resonemangsförmåga 
framhålls som förmågor som påverkas positivt av programmering. Metaanalysen av 105 
studier genomförd av Scherer, Siddiq & Sánchez (2018) styrker påståendet att 
programmering utvecklar andra former av tänkande. En positiv och signifikant 
transfereffekt identifierades för matematisk förmåga (modellering och problemlösning), 
resonemangsförmåga, kreativt tänkande, metakognition och spatial förmåga. Den enda 
svenska studien säger att det är svårt att dra någon slutsats om LEGO-programmering 
och dess påverkan på den kognitiva utvecklingen (ibid.). Dessutom uppvisade eleverna i 
årskurs fem en sämre problemlösningsförmåga än kontrollgruppen efter att studien 
genomfördes.   
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5 Diskussion 
Det här kapitlet inleds med en diskussion om resultat och metod och avslutas med 
förslag på vidare forskning.  
 

5.1 Resultatdiskussion 
Frågeställningarna i det här arbetet rör svenska förhållanden på gymnasienivå, men 
endast ett få antal artiklar utgår ifrån dessa. Enligt den övriga litteraturen som bidrog 
med just svenska studier är vissa aspekter ändå lika, t.ex. lärarens viktiga roll. Dessutom 
är åldersskillnaden mellan högstadiet och gymnasiet inte särskilt betydande. Jag gör 
därför bedömningen att artiklarna i denna litteraturstudie ändå går att använda i bristen 
på svenskt material, men att det bör forskas mer på svenska förhållanden. Kanske beror 
användandet av visuell eller textbaserad programmering på elevgrupperna, där många 
studier på grundskolenivå ger ett ökat antal studier om just visuell programmering.  
 
Att programmeringen påverkar inställningen till matematik och engagemanget under 
lektionerna kan bero på flera saker. Kanske är det för att programmeringen bryter av 
den vanliga bänkräkningen och tillför något nytt, eller så är det så att eleverna faktiskt 
tycker att det är roligt med programmering. Att programmering har en positiv effekt på 
elevernas självtilltro i matematik (Psycharis & Kallia 2017) är indirekt en 
påverkansfaktor till lärandet av matematik genom programmering. Forskare har visat att 
självtilltro påverkar bedrifterna i matematik (se Bandura m.fl. 1996 i Psycharis & Kallia 
2017). Att eleverna blir mer motiverade, engagerade och stärker sitt självförtroende är 
inte positivt endast för matematikstudierna utan också något som hjälper dem i andra 
ämnen.  
 
Även den positiva påverkan på det sociala samspelet mellan eleverna kan bero på det 
faktum att de jobbar mer tillsammans än vad de gör annars under matematiklektionerna. 
Det är å andra sidan ändå en positiv fördel med programmering om den kan bryta av det 
dominerande enskilda bänkarbetet, förutsatt att programmeringen har matematiska 
ändamål. Det finns ju även en chans att ett mer socialt arbetssätt ökar elevernas 
matematiska kommunikation med varandra. Eftersom många av eleverna i studierna 
programmerar tillsammans i par eller större grupper, finns det en möjlighet att detta 
påverkar resultatet. Möjligen kan det vara så att programmering ska användas i 
samarbeten mellan elever för att ha någon effekt på elevernas matematiska förmåga.   
 
5.1.1 Matematiska förmågor 
En av de största svårigheterna med att sammanställa resultaten var att de analyserade 
studierna ofta hade olika definitioner på förmågorna som påverkades, om det ens fanns 
någon definition. Exempelvis är problemlösningsförmåga ett väldigt brett begrepp som 
kan innefatta många olika förmågor och testas på olika sätt. De flesta studierna 
genomför något slags för-och eftertest, antingen där eleverna själva får skatta sin 
förmåga, eller där eleverna får lösa olika typer av uppgifter. I många fall är det olika 
slags tester som används för att undersöka förmågorna, särskilt när författarna skapar 
egna mätmetoder. Det är en möjlig förklaring till varför resultaten är så olika.  
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I en av studierna såg man att lärare som lärde sig programmering inte visade någon 
förbättring av sin problemlösningsförmåga. Det kan bero på att lärare har en mer 
utvecklad problemlösningsförmåga än elever, vilket kan innebära att det krävs mer för 
att de skall förbättra den. Då de endast lärde sig grundläggande programmering tror jag 
att deras problemlösningsförmåga redan var så pass utvecklad att det skulle krävas mer 
programmeringsutbildning för att eventuellt påverka den. Det hade varit intressant att se 
en längre studie där mer avancerad programmering lärs ut för att se hur det skulle 
påverka problemlösningen.  
 
Metaanalysen gjord av Scherer m.fl. (2018) består av 105 studier med totalt 9139 
deltagare. Den stora mängden studier och deltagare ger analysen en viss tyngd gentemot 
de andra artiklarna i min litteraturstudie. Författarna identifierar en positiv och 
signifikant transfereffekt för matematisk förmåga (modellering och problemlösning), 
resonemangsförmåga, kreativt tänkande, metakognition och spatial förmåga. Hur man 
kan garantera en transfereffekt är dock ingenting som författarna kan säga någonting 
om, vilket är problematiskt då just den informationen är av stor vikt för undervisningen. 
Scherer m.fl. (2018) publicerade sin metaanalys i oktober 2018, så den är väldigt ny. 
Däremot är deras data från 1980-talet och framåt. Den svenska kvantitativa studien av 
Hussain m.fl. från 2006 hade en stor mängd deltagare (totalt 696 stycken) och de kunde 
inte påvisa någon effekt på problemlösningsförmågan. De drar dessutom slutsatsen att 
det är svårt att säga någonting om programmering i LEGO och dess effekt på elevernas 
kognition. Dessa två studier är ett tydligt exempel på hur splittrat forskningsområdet är.  
 
5.1.2 Programmeringsspråk  
Att lära sig programmering kan säkert i vissa fall försvåras av att de flesta 
programmeringsmiljöer och språk är på engelska. Här kan programmering i t.ex. 
Scratch vara fördelaktig då den kan genomföras på svenska. I den övriga litteraturen 
finns liknande tankegångar där Regnell & Pant (2014) tror att en fördel med Kojo är att 
eleverna kan programmera på svenska. Några av lärarstudenterna i studien av Gökçe, 
Yenmez & Özpinar (2017) upplevde också språket som en svårighet, men precis som 
studenterna där uppger, kan detta förmodligen bli bättre med tiden.  
 
Exempelvis Python är ett relativt tillåtande programmeringsspråk, där man kan skriva 
felaktig kod men ändå lyckas köra programmet. Regnell & Pant (ibid.) menar att Kojo, 
som istället ger feedback vid kompilering, hjälper eleverna att hitta felen i ett tidigare 
skede, något som minskar risken för att de kommer behöva felsöka en större mängd kod 
och således även minskar risken för att de ger upp. Däremot anser de att 
felmeddelandena kan vara aningen för komplicerade för eleverna att förstå. Att få 
informativ feedback och att lätt kunna se vart det går fel verkar vara en fördel med 
blockprogrammering, som tillåter att man istället fokuserar på logiken och de aktuella 
lärandemålen, mer än syntax (se t.ex. Lye & Koh 2014). Frågan är om det spelar någon 
roll viket programmeringsspråk som eleverna lär sig. Korkmaz (2016) visar att det finns 
en större effekt av programmering på problemlösningsförmåga och logiskt tänkande i 
LEGO Mindstorms Ev3 och Scratch än C++. Kurland, Pea, Clement, & Mawby (1986) 
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ser ju att eleverna inte lär sig särskilt mycket efter två års studier i textbaserad 
programmering. Lärarstudenterna som lärde sig programmera i C fick även de tillämpa 
dessa kunskaper i en blockprogrammeringsmiljö, något som de uppskattade (Gökçe, 
Yenmez & Özpinar 2017). Det är svårt att säga vilket språk som bör användas, kanske 
bör blockprogrammering användas i ett inledande skede, och att eleverna senare går 
över till textbaserad programmering. I figur 7 ses samma program (programmet skriver 
ut “Hello World!” när det körs) i Scratch (blockprogrammering) och i C++ (textbaserad 
programmering).  
 

 
Figur 7 - Egen bild som illustrerar blockprogrammering v.s. textbaserad programmering. 

Vad menas med programmering egentligen? Skrivandet av kod eller de mer generella 
förmågorna också? Begreppet datalogiskt tänkande har dykt upp i flertalet artiklar och 
även i den övriga litteraturen. Heintz m.fl. (2015) menar att begreppet programmering 
är alldeles för snävt och tekniskt och att datalogiskt tänkande, som handlar om logiskt 
tänkande, förmågan att dela upp problem i mindre delar, kreativt tänkande, designa 
algoritmer och att hitta modeller, istället är ett mycket mer passande begrepp. I sin 
fallstudie som presenterar och diskuterar olika satsningar i Sverige presenteras ett 
projekt ”Computational thinking in Swedish basic education”, vars mål är att skapa och 
utveckla lektionsplaneringar tillsammans med lärare, att testa och utvärdera dessa, samt 
att utbilda lärare i datalogiskt tänkande. En av deras erfarenheter är att det inte krävs 
särskilt mycket utbildning för lärarna att inkorporera datalogiskt tänkande i sin 
undervisning. Det framgår att lärarna deltog i workshops under tre halvdagar. I 
jämförelse med att behöva lära sig programmering framstår detta som en mycket 
rimligare arbetsbelastning. Frågan är varför begreppet datalogiskt tänkande är så pass 
okänt jämfört med programmering, när det på så många ställen framhålls som så mycket 
mer givande.  
 
5.1.3 Lärarens roll 
Lärarens roll har skrivits fram i flera av studierna. Många skriver om trial-and-error och 
tinkering, och faran med att låta eleverna bara köra på utan att det finns någon tanke 
med vad de gör. Även risken med att lärosituationerna blir för lekfulla och tappar fokus 
från lärandemålen lyfts fram.  
 
Att bara utbilda lärarna i hur man programmerar kommer inte vara tillräckligt. Det 
behövs även didaktiskt underlag. Detta är en stor utmaning, och enligt Heintz m.fl. 
(2015) är det viktigt att vara i dialog med de universitet som utbildar framtida lärare för 
att få med en kurs i datalogiskt tänkande. Man behöver även se över de fortbildningar i 
programmering som ges till färdiga lärare.  
 

#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() { 
    cout << "Hello world!"; 
    return 0; 
} 
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Regnell & Pant (2014) sammanställer erfarenheter från projekt i Sverige och Indien där 
man lär elever att abstrakt tänkande och att programmera i Scala och Kojo. Det svenska 
projektet fokuserade på att utveckla programmeringsexperiment (främst för skolelever) 
samt att utbilda lärare. En av erfarenheterna från projekten är att programmeringen 
behöver anpassas till varje individs nivå, särskilt på grund av att eleverna lätt tappar 
självförtroendet när det blir för svårt. Regnell & Pant (2014) framhåller också lärarens 
viktiga roll i sådana situationer. Ett av resultaten från Hussain, Lindh & Shukurs (2006) 
studie visade att eleverna inte tror att tjejer och killar har samma förutsättningar att lära 
sig programmering. Det här är något som lärare måste vara medvetna om och jobba 
med. Utifrån samstämmigheten i resultaten är det tydligt att läraren har en nyckelroll i 
användandet av programmering i matematiken.   
 

5.2 Metoddiskussion 
Databassökningen är ett mycket centralt steg i processen mot att kunna besvara 
frågeställningarna. Eftersom denna studie är en systematisk litteraturstudie baseras 
resultatet endast på insamlade artiklar och därmed är sökorden av stor betydelse för att 
hitta så relevanta och informativa artiklar som möjligt. Genom hela sökningen använde 
jag ordet ”programming”, ett alternativ hade varit att istället använda ”java OR C++ 
OR C# OR…”, för att täcka in fler artiklar. Jag hade även kunnat testa ”coding” utöver 
”programming”. Då sökmetoden och urvalsprocessen är beskrivna i metodavsnittet är 
det möjligen analysen och resultatet som kan bli annorlunda om någon annan genomför 
denna studie igen.  
 
En annan sak som kan ha påverkat resultatet i viss mån är översättningen från engelska 
till svenska, eller kanske snarare tolkningen av vissa begrepp (på engelska) som inte var 
specificerade av författarna. I de flesta fall framgick betydelsen av sammanhanget, men 
ibland var det lite svårare att tolka och förstå. Jag hittade inte heller några artiklar på 
svenska, endast en skriven på engelska genomförd i Sverige. Det är möjligt att det finns 
flera relevanta artiklar på andra språk, som försvann i urvalsprocessen.  
 
Vad gäller analysen av studierna har det varit svårt att dra generella slutsatser, främst 
eftersom studierna inte undersöker exakt samma förmågor, eller samma aspekter av 
förmågorna. Det är också svårt att ställa studierna mot varandra då de många gånger är 
av olika typer (kvalitativa, kvantitativa, fallstudier, kvasi-experimentella studier, 
litteraturstudier etc.). En fördel med att ha olika typer av studier är dock att det tillför 
flera olika perspektiv. Varierande kvalitet på artiklarna är också något som påverkar.   
 

5.3 Förslag på framtida forskning 
Framtida forskning bör genomföras i svenska förhållanden. För att bättre kunna svara på 
frågeställningarna i denna studie är svensk forskning som fokuserar på textbaserad 
programmering på gymnasienivå av stort intresse. Det vore också intressant att titta på 
och jämföra hur grafisk programmering står sig mot textbaserad vad gäller lärandet av 
matematik, eller om och hur olika programmeringsspråk påverkar de matematiska 
förmågorna. Det vore också intressant att undersöka och jämföra effekterna när 
programmering lärs ut i en enskild kurs eller i matematikkurserna.   



  
 

 

34 

Referenser 
Referens markerad med * ingår i litteraturstudien.  
 
*Aydin, Emin (2005). The use of computers in mathematics education: A paradigm 
shift from "computer assisted instruction" towards "student programming". I: Turkish 
Online Journal of Educational Technology – TOJET. Vol. 4. No. 2, s.27-34.  
 
Barajas Eriksson, Katarina;  Forsberg, Christina & Wengström, Yvonne (2013). 
Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap. Stockholm: Natur och kultur.  
 
Barnes, David J; Fincher, Sally & Thompson, Simon (1997). Introductory Problem 
Solving in Computer Science. I: 5th Annual Conference on the Teaching of Computing, 
s. 36-39, (1997).  
 
*Benton, L; Saunders, P; Kalas, I, Hoyles, C & Noss, R (2018). Designing for learning 
mathematics through programming: A case study of pupils engaging with place value. 
I: International Journal of Child-Computer Interaction 2018, Vol. 16, s. 68-76.  
 
*Calder, Nigel (2010). Using Scratch: An Integrated Problem-Solving Approach to 
Mathematical Thinking. I: Australian Primary Mathematics Classroom, Vol. 15. No. 4, 
s. 9-14.  
 
*Clements, Douglas H & Gullo, Dominic  (1984). Effects of computer programming on 
young children's cognition. I: Journal of Educational Psychology 1984, Vol. 76. No. 6, 
s. 1051-1058.  

*Feurzeig, Wallace;  Papert, Seymour & Lawler, Bob (2011). Programming-languages 
as a conceptual framework for teaching mathematics. I: Interactive Learning 
Environments. Vol. 19. No. 5, s.487-501.  

Gomes, Anabela & Mendes, Antonio (2007). Problem solving in programming. I: The 
Proceedings of PPIG as a Work in Progress Report, s. 216-228.  
 
*Gökçe, S;  Yenmez, A.A & Özpinar, I (2017). An Analysis of Mathematics Education 
Students' Skills in the Process of Programming and Their Practices of Integrating It 
into Their Teaching. I: International Education Studies. Vol. 10. No. 8, s. 60-76.  
 
Haraldsson, Anders (1985). Programmering i Pascal. Andra utg. Lund: 
Stundentlitteratur.  
 
Harskamp, Egbert & Suhre, Cor (2007). Schoenfeld's problem solving theory in a 
student controlled learning environment. I: Computers & Education. Vol. 49. No. 3, 
s.822-839.  
 



  
 

 

35 

Heintz, Fredrik; Mannila, Linda; Nygårds, Karin; Parnes, Peter & Regnell, Björn 
(2015). Computation at School in Sweden – Experiences from Introducing Computer 
Science within Existing Subjects. I: Informatics in Schools. Curricula, Competences, 
and Competitions, s. 118-130. Springer International Publishing.  
 
Helenius, Ola (2006). Kompetenser och matematik. I Nämnaren, 2016, No. 3. Hämtad 
2018-12-06 från http://ncm.gu.se/pdf/namnaren/1115_06_3.pdf.  
  
*Hussain, Shakir; Lindh, Jörgen & Shukur, Ghazi (2006). The effect of LEGO Training 
on Pupils' School Performance in Mathematics, Problem Solving Ability and Attitude: 
Swedish Data. I: Educational Technology & Society. Vol. 9. No. 3, s. 182-194.  
 
*Kalelioglu, Filiz & Gülbahar, Yasemin (2014). The effects of Teaching Programming 
via Scratch on Problem Solving Skills: A Discussion from Lerners’ Perspective. I: 
Informatics in Education, 2014, Vol. 14. No.1, s.33-50.  
 
Kaplan, Randy M. (2010). Teaching Novice Programmers Programming Wisdom. I: 
22nd Annual Psychology of Programming Interest Group, Madrid, España, s. 112-120. 
Hämtad 2018-10-22 från http://www.ppig.org/sites/default/files/2010-PPIG-22nd-
Kaplan.pdf.  
 
Kjällander, Susanne; Åkerfeldt, Anna & Peterson, Petra (2016). Översikt avseende 
forskning och erfarenheter kring programmering i förskola och grundskola. Skolverket.  
 
*Korkmaz, Özgen (2016). The Effect of Scratch- and Lego Mindstorms Ev3-Based 
Programming Activities on Academic Achievement, Problem-Solving Skills and 
Logical-Mathematical Thinking Skills of Student. I: Malaysian Onlie Journal of 
Educational Sciences. Vol. 4. No. 3, s. 73-88.  
 
*Kurland, Midian D; Pea, Roy D; Clement, Catherine & Mawby, Ronald (1986). A 
study of the development of programming ability and thinking skills in high school 
students. I: Journal of educational computing research, Vol. 2. No. 4, s.429-458.  
 
*Lie, Johan; Olav Hauge, Inge Olav & Jillian Meaney, Tamsin (2017). Computer 
programming in the lower secondary classroom: learning mathematics. I: Italian 
Journal of Educational Technology. Vol. 25. No. 2, s. 27-35. Ortona, Italy: Edizioni 
Menabò - Menabò srl.  
 
*Lye, Sze Yee & Koh, Joyce Hwee Ling (2014). Review on teaching and learning of 
computational thinking through programming: What is next for K-12? I: Computers in 
Human Behavior. Vol. 41. 2014, s. 51-61.  
 
Nationalencyklopedin (u.å.). Programmering. Hämtad 2018-12-05 från 
http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/programmering.  
 



  
 

 

36 

Niss & Höjgaard-Jensen (2002). Kompetencer og matematiklæring: Ideer og inspiration 
til udvikling af matematikundervisning i Danmark. Köpenhamn: 
Undervisningsministeriets forlag.  
 
Papert, Seymour (1980). Mindstorms: children, computers and powerful ideas. 
Brighton: Harvester Press. Hämtad 2018-10-30 från 
http://worrydream.com/refs/Papert%20-%20Mindstorms%201st%20ed.pdf.   
 
Pólya, George (1957). How to solve it: A new aspect of mathematical method. Andra 
utgåvan. Princeton: Princeton University Press. Hämtad 2018-12-03 från 
https://notendur.hi.is/hei2/teaching/Polya_HowToSolveIt.pdf.  
 
Regnell, Björn & Pant, Lalit (2014). Teaching programming to young learners using 
Scala and Kojo. I: LTH:s Pedagogiska Inspirationskonferens. Vol. 8. Lund University. 
 
Rolandsson, Lennart (2015). Programmed or Not. KTH, School of Education and 
Communication in Engineering Science.  
 
Rolandsson, Lennart & Skogh, L-B (2014).  Programming in School: Look Back to 
Move Forward. I: ACM Transactions on Computing Education, Vol. 14. No. 2, s.1-25. 
 
*Psycharis, Sarantos & Kallia, Maria (2017). The Effects of Computer Programming on 
High School Students' Reasoning Skills and Mathematical Self-Efficacy and Problem 
Solving. I: Instructional Science. Vol. 45. No. 5, s. 583-602.   
 
Ryve, Andreas (2006). Vad är kunskap i matematik? I: Nämnaren 2016. No. 2. 
Hämtad 2018-12-06 från http://ncm.gu.se/pdf/namnaren/0709_06_2.pdf.   
 
* Scherer, Ronny; Siddiq, Fazilat & Sánchez Viveros, Barbara (2018). The cognitive 
benefits of learning computer programming: A meta-analysis of transfer effects. I: 
Journal of Educational Psychology 2018.  
 
Schoenfeld, Alan H (1985). Mathematical problem solving. Orlando: Academic Press 
Inc.   

Schoenfeld, Alan H (1992). Learning to think mathematically: Problem solving, 
metacognition, and sense-making in mathematics. I: D. Grouws (Ed.), Handbook for 
Research on Mathematics Teaching and Learning (s. 334-370). New York: MacMillan.  

Schoenfeld, Alan H (1992/2016). Learning to Think Mathematically: Problem Solving, 
Metacognition, and Sense Making in Mathematics (Reprint). I: Journal of 
Education, Vol. 196. No. 2, s.1–38.  
 
Skolverket (2017a). Ämnesplan för ämnet matematik. Hämtad 2018-10-22 från 
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-
i-



  
 

 

37 

gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp
%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DMAT%26lang%3Dsv%26tos%3Dgy%26p%3Dp
&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3#anchor1  
 
Skolverket (2017b). Läroplan – Gymnasieskolan. Hämtad 2018-10-22 från 
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-
i-gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan.  
  
Skolverket (2018). Om programmering i matematikundervisning. Hämtad 2018-10-26 
från https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-
v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/0-
digitalisering/Gymnasieskola/448_matematikundervisningmeddigitalaverktygII_GY/del
_01/Material/Flik/Del_01_MomentA/Artiklar/MA2_Gy_01A_01_omprogrammering.do
cx.  
 
Skolverket (u.å.). Kommentarmaterial till ämnesplanen i matematik i gymnasieskolan. 
Hämtad 2018-10-22 från 
https://www.skolverket.se/download/18.6011fe501629fd150a2893a/1530187438471/K
ommentarmaterial_gymnasieskolan_matematik.pdf.  
 
Skolöverstyrelsen (1969a). Läroplan för grundskolan, Lgr 69. Allmän del 1. Hämtad 
2018-12-03 från http://hdl.handle.net/2077/30902.  
 
Skolöverstyrelsen (1969b). Läroplan för grundskolan. 2, Supplement: kompletterande 
anvisningar och kommentarer. Matematik. Hämtad 2018-12-03 från 
http://hdl.handle.net/2077/30852.   
 
Skolöverstyrelsen (1980a). Läroplan för gymnasieskolan. 2, Supplement: Matematik för 
tvåårig ekonomisk och social linje. Hämtad 2018-12-03 från 
http://hdl.handle.net/2077/31161.  
 
Skolöverstyrelsen (1980b). Läroplan för grundskolan. Allmän del: mål och riktlinjer, 
kursplaner, timplaner. Hämtad 2018-12-03 från http://hdl.handle.net/2077/31016.  
 
Skolöverstyrelsen (1981). Läroplan för gymnasieskolan. 2, Supplement, 75,Matematik 
för treårig naturvetenskaplig linje och fyraårig teknisk linje. Hämtad 2018-12-03 från 
http://hdl.handle.net/2077/31154.  
 
Skolöverstyrelsen (1983). Läroplan för gymnasieskolan. 2, Supplement, 95, 
Datakunskap. Hämtad 2018-12-03 från http://hdl.handle.net/2077/30996.  
  
Utbildningsdepartementet (1994a).  Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och 
de frivilliga skolformerna. Hämtad 2018-12-03 från http://hdl.handle.net/2077/31298.  
  



  
 

 

38 

Utbildningsdepartementet (1994b).  Kursplaner för grundskolan. Hämtad 2018-12-03 
från http://hdl.handle.net/2077/30959.  
 
Utbildningsdepartementet (1994c).  GyVux :[programmaterial för gymnasieskola och 
gymnasial vuxenutbildning]. 1994:14, Naturvetenskapsprogrammet: programmål, 
kursplaner, betygskriterier och kommentarer. Hämtad 2018-12-03 från 
http://hdl.handle.net/2077/31024.   



  

 

 

39 

Bilagor 

Bilaga A Sökschema – Databassökning 

  

Datum Databas Sökord Avgränsningar Sökträffar Valda referenser 

2018-11-20 ERIC mathematic* AND 

programming AND secondary 

Peer reviewed 

Fulltext 

Mellan 2000-2018 

28 Swanier, C. A;  Seals, C. D & Billionniere, E. V (2009). Visual programming: A 
programming tool for increasing mathematics achivement.  
 

Katmada, A., Mavridis, A., & Tsiatsos, T. (2014). Implementing a game for 

supporting learning in mathematics.  

2018-11-20 ERIC (learning mathematic*) AND 

programming AND (problem 

solving) 

Peer reviewed  

Fulltext 

Mellan 2000-2018 

9 Korkmaz, Ö (2016). The Effect of Scratch- and Lego Mindstorms Ev3-Based 
Programming Activities on Academic Achievement, Problem-Solving Skills and 
Logical-Mathematical Thinking Skills of Student. 
 

Gökçe, S;  Yenmez, A.A & Özpinar, I (2017). An Analysis of Mathematics Education 
Students' Skills in the Process of Programming and Their Practices of Integrating It 
into Their Teaching. 
 

2018-11-20 ERIC (mathematic*) AND 

programming AND (problem 

solving) 

Peer reviewed  

Fulltext 

Mellan 2000-2018 

23 Szlávi, P. & Zsakó, L. 2017, "The Cognitive Toolkit of Programming--Algorithmic 

Abstraction, Decomposition-Superposition" 

 

Calder, N. 2010, "Using Scratch: An Integrated Problem-Solving Approach to 

Mathematical Thinking" 

 

2018-11-20 ERIC mathematic*AND education 

AND programming 

Peer reviewed  

Fulltext 

Mellan 2000-2018 

 

94 Aydin, E (2005). The use of computers in mathematics education: A paradigm shift 
from "computer assisted instruction" towards "student programming".  

2018-11-20 ERIC computational thinking  Peer reviewed  

Fulltext 

 

43 Ilic, U; Haseski, H. I & Tugtekin, U (2018). Publication trends over 10 years of 
computational thinking research.   
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2018-11-20 ERIC computational thinking AND 

problem solving 

Peer reviewed  

Fulltext 

 

11 Sanford, J. F., & Naidu, J. T. (2017). Mathematical modeling and computational 

thinking.  
 

2018-11-20 ERIC mathematic* AND 

”computational thinking” 

Peer reviewed  

Fulltext 

 

12  Lockwood, E;  DeJarnette, A. F; Asay, A & Thomas, M (2016). Algorithmic 
thinking: An initial characterization of computational thinking in mathematics.  
 

2018-11-20 OneSearch 

 

programming AND math* AND 

learning 

Peer reviewed 

Fulltext  

Mellan 2000-2018 

Sökord i titel 

24 Psycharis, S & Kallia, M (2017). The Effects of Computer Programming on High 
School Students' Reasoning Skills and Mathematical Self-Efficacy and Problem 
Solving.  
 
Feurzeig, W;  Papert, S & Lawler, B (2011). Programming-languages as a 
conceptual framework for teaching mathematics. 

 

Benton, L; Saunders, P; Kalas, I, Hoyles, C & Noss, R (2018). 

Designing for learning mathematics through programming: A case study of pupils 
engaging with place value 
  

2018-11-20 OneSearch 

 

programming AND math* AND 

learning 

 

 

Peer reviewed 

Fulltext  

Mellan 2014-2018 

Sökord i 

abstract/sammanfattning 

369 Scherer, R; Siddiq, F & Sánchez Viveros, B (2018). The cognitive benefits of 
learning computer programming: A meta-analysis of transfer effects.  

2018-11-20 OneSearch 

 

learning mathematic* through 

programming AND ("problem 

solving") AND (computational 

thinking) 

 

 

Peer reviewed 

Fulltext  

Mellan 2014-2018 

15 Sung, W; Ahn, J & Black, J (2017). Introducing Computational Thinking to Young 
Learners: Practicing Computational Perspectives Through Embodiment in 
Mathematics Education.   

2018-11-24 OneSearch math* AND “problem solving” 

AND swed* 

Peer reviewed 

Fulltext  

Mellan 2000-2018 

Sökord i titel 

4 Hussain, S; Lindh, J & Shukur, G (2006). The effect of LEGO Training on Pupils' 
School Performance in Mathematics, Problem Solving Ability and Attitude: Swedish 
Data.  
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 Bilaga B Sökschema – Manuell sökning  

Datum Referens Från referens Peer reviewed 

2018-10-22 Clements, D.H., & Gullo, D.F. (1984). Effects of computer programming on young 
children's cognition.  

Kjällander, Susanne; Åkerfeldt, Anna & Peterson, 

Petra (2016). Översikt avseende forskning och 
erfarenheter kring programmering i förskola och 
grundskola.  

 

Ja 

2018-10-26 Kalelioglu, Filiz & Gülbahar, Yasemin (2014). The effects of Teaching Programming via 
Scratch on Problem Solving Skills: A Discussion from Lerners’ Perspective.  
 

Psycharis, S & Kallia, M (2017). The Effects of 
Computer Programming on High School Students' 
Reasoning Skills and Mathematical Self-Efficacy 
and Problem Solving.  
 

Ja 

2018-10-30 Kurland, D.M; Pea, R.D; Clement, C & Mawby, R (1986). A study of the development of 
programming ability and thinking skills in high school students. 

Kjällander, Susanne; Åkerfeldt, Anna & Peterson, 

Petra (2016). Översikt avseende forskning och 
erfarenheter kring programmering i förskola och 
grundskola. 

Ja 

2018-11-20 Lie, J; Olav Hauge, I & Jillian Meaney, T (2017). Computer programming in the lower 
secondary classroom: learning mathematics.  

Från handledare.  Ja 

2018-11-20 Lye, S.Y., & Koh, J.H.L. (2014). Review on teaching and learning of computational 
thinking through programming: What is next for K-12? 

Kjällander, Susanne; Åkerfeldt, Anna & Peterson, 

Petra (2016). Översikt avseende forskning och 
erfarenheter kring programmering i förskola och 
grundskola. 

Ja 
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2018-11-21 Grover, S., & Pea, R. (2013). Computational Thinking in K–12: A Review of the State of the Field.  Kjällander, Susanne; Åkerfeldt, Anna & Peterson, Petra 

(2016). Översikt avseende forskning och erfarenheter 
kring programmering i förskola och grundskola. 

Ja 

2018-11-22 Voogt, J., Fisser, P., Good, J., Mishra, P. & Yadav. (2015). Computational thinking in compulsory 
education: Towards an agenda for research and practice. 

Kjällander, Susanne; Åkerfeldt, Anna & Peterson, Petra 

(2016). Översikt avseende forskning och erfarenheter 
kring programmering i förskola och grundskola. 

Ja 

2018-11-25 Yamanishi, T., Sugihara, K., Ohkuma, K., & Uosaki, K. (2015). Programming instruction using a 
micro robot as a teaching tool. 

Kjällander, Susanne; Åkerfeldt, Anna & Peterson, Petra 

(2016). Översikt avseende forskning och erfarenheter 
kring programmering i förskola och grundskola. 

Ja 

2018-10-28 

 

Bers, M.U; Flannery, L; Kazakoff, E.R & Sullivan, A (2014). Computational thinking and 
tinkering: Exploration of an early childhood robotics curriculum.  

Kjällander, Susanne; Åkerfeldt, Anna & Peterson, Petra 

(2016). Översikt avseende forskning och erfarenheter 
kring programmering i förskola och grundskola.  

Ja 
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Bilaga C Litteraturöversikt – kvalitativa studier 

Författare, titel och publiceringsår Syfte och frågeställning(ar) Design, urval och datainsamlingsmetod Resultat/slutsats Från urval 

Aydin, E (2005). The use of 
computers in mathematics education: 
A paradigm shift from "computer 
assisted instruction" towards "student 
programming".  

Syfte: Skapa en översikt av de förändringar 

som datorer har på matematik och på den 

matematiska ämneplanen. 

 

Frågeställningar:  

• Hur används datorer i 

undervisning generellt, och mer 

specifikt i 

matematikundervisning? 

• Hur påverkar datorer den 

matematiska ämnesplanen,  

undervisningen och det 

matematiska lärandet? 

Kvalitativ litteraturstudie.  

 

Utveckling och förbättring av datavetenskapen 

påverkar matematiken och i förlängningen 

matematikundervisningen. 

  

Indikationer på att användandet av datorprogram 

i matematikundervisningen har en effekt på 

klassrumsverksamheten.  

 

Effekterna av LOGO-programmering har visat på 

en förbättring av kognitiva förmågor, 

problemlösningsförmågor och elevers tänkande i 

allmänhet.  

 

Ha i åtanke att datorer inte löser alla problem i 

matematikundervisningen.  

Databas 

Benton, L; Saunders, P; Kalas, I, 

Hoyles, C & Noss, R (2018). 

Designing for learning mathematics 
through programming: A case study 
of pupils engaging with place value.  
 

Syfte: Undersöka användandet av 

programmering för lärandet av matematik  

 

Frågeställning: Lär sig eleverna hantera 

positionssystemet och utveckla sin 

begrepps- och procedurförmåga genom att 

programmera, och i så fall, hur och hur 

effektfullt är det?  

Tvåårig fallstudie. 

 

Urval: 50 elever, 9-10 år gamla i årskurs 5-

6 i England. Fyra grundskolelärare.  

 

Klassrumsobservation med ljudinspelning, 

insamling av elevresultat. Informella 

intervjuer av elever  under lektioner.  

 

 

Programmering i samband med noggrannt 

planerade och sammanhängande läroaktiviteter, 

med ett lämpligt lärarstöd, förmår elever att 

angripa komplicerade matematiska områden och 

problem.  

Databas 

Calder, Nigel (2010). Using Scratch: 
An Integrated Problem-Solving 
Approach to Mathematical Thinking. 
 

Syfte: Undersöker hur det matematiska 

tänkandet påverkas när barn arbetar med 

Scratch, ett interaktivt 

programmeringsspråk.  

Kvalitativ studie. Elever i årskurs 6 

designade spel till elever i årskurs 1.  

 

Urval: 26 elever, 9-10 år gamla i årskurs 6 i 

Nya Zeeland. 

 

Datainsamling: insamnling av elevers 

blogginlägg från de 2 veckor studien var 

Scratch ökar engagemanget i klassrummet, men 

även kommunikationen och samarbetet.  

 

Eleverna använder matematematiska idéer när de 

utvecklar spelet. Eleverna använder matematiskt 

tänkande för att lösa problem. Scratch utvecklar 

kritiskt tänkande, metakognitiva- och reflektiva 

förmågor. Scratch sätter igång kreativa 

Databas 
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aktiv, intervjuer av elever och lärare samt 

klassrumsobservationer. Även informella 

observationer och samtal ägde rum.  

problemlösnings-processer som utvecklar 

elevernas matematiska tänkande. Feedback 

tilldelad eleverna utvecklar deras logiska 

tänkande och resonemangsförmåga.  

 

Feurzeig, Wallace & Papert, Seymour 

(2011). Programming-languages as a 
conceptual framework for teaching 
mathematics. 

Presenterar ett ramverk för hur 

programmering kan användas för att lära ut 

matematik.  

Utgår ifrån en gammal studie som 

genomfördes 1967 i USA, där elever i 

sjunde årskursen  (12-13 år) lärde sig 

programmera i LOGO under en 

sommarkurs.  

Förslag på undervisningsmetoder för att lära ut 

matematik genom programmering. 

Databas 

Lie, J; Olav Hauge, I & Jillian 

Meaney, T (2017). Computer 
programming in the lower secondary 
classroom: learning mathematics.  

Syfte: Undersöka hur  programmering 

påverkar lärandet av matematik, i synnerhet 

hur programmering påverkar det 

matematiska tänkandet och 

problemlösningsförmågan. 

Kvalitativ studie. Observationer genom 

ljud-och bildupptagning.  

 

Urval: 45 elever, 10-11 år gamla i en skola i 

Norge.  

 

Pågick under tre veckor.  

 

Undersöker elevernas lärande utifrån Niss 

& Jensens matematiska kompetenser.  

Elever lär sig matematik och utvecklar 

matematiska koncept genom programmering. 

Eleverna utvecklar matematiska kompetenser, 

särskilt resonemangs-, kommunikation-, 

modellerings- och problemlösningsförmågor.   

Manuell 

Lye, S.Y., & Koh, J.H.L. (2014). 
Review on teaching and learning of 
computational thinking through 
programming: What is next for K-12? 

Syfte: Sammanställa empiriska studier om 

undervisning och lärande av datalogiskt 

tänkande genom programmering.  

 

Frågeställningar: 

• Hur inkorporeras programmering 

i läroplanen för undervisning i K-

12? 

• Hur påverkar datalogiskt 

tänkande elevernas resultat? 

• Hur undervisas datalogiskt 

tänkande? 

Litteraturstudie.  

 

Urval: 27 artiklar baserade på empiriska 

studier, peer reviewed, publicerade från och 

med år 2009.  

Elevernas tillägnande av datalogiskt tänkande i 

klassrummet är fortfarande inte välförstått.  

 

Det krävs mer forskning om datalogiska 

praktiker och perspektiv, det krävs också mer 

forskning om en eventuell transfer av 

kompetenser för att man ska kunna ställa sig 

bakom ett införande i läroplanen.  

 

De flesta studierna är gjorda ur ett 

konstruktivistisk perspektiv och rapporterar 

positiva effekter av datalogiskt tänkande.   

 

 

Manuell 
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Bilaga D Litteraturöversikt – kvantitativa studier 

 

Författare, titel och 
publiceringsår 

Syfte och frågeställning(ar) Design, urval och 
datainsamlingsmetod 

Resultat/slutsats Från urval 

Clements, D.H & Gullo, D.F 

(1984). Effects of computer 
programming on young 
children's cognition. 

Syfte: Undersöka hur programmering 

påverkar barns kognitiva och 

metakognitiva förmågor, kognitiva 

utveckling och förmåga att beskriva 

riktningar.   

Kvantitativ studie. För-och eftertest 

genomfördes. Pågick i 12 veckor. 

 

Urval: 18 elever, 6 år gamla i årskurs 1 

i USA. 10 pojkar och 8 tjejer.  Delades 

in i två grupper som jämfördes med 

varandra, en CAI-grupp och en 

programmeringsgrupp. 

Programmering kan öka vissa aspekter av 

problemlösningsförmågan.  

 

Programmering kan påverka den kognitiva 

stilen (divergent tänkande och 

reflektionsförmåga), men inga evidens finns 

för att programmering påverkar den 

generella kognitiva utvecklingen. 

Programmeringsgruppen överträffade CAI-

gruppen vad gäller metakognitiv förmåga 

och förmåga att beskriva riktning.  

Manuell 

Gökçe, S;  Yenmez, A.A & 

Özpinar, I (2017). An Analysis of 
Mathematics Education 
Students' Skills in the Process of 
Programming and Their 
Practices of Integrating It into 
Their Teaching. 
 

Syfte: Analysera 

matematiklärarstudenters förmåga att 

lära sig programmera, speciellt deras 

kritiska tänkande, 

problemlösningsförmåga, holistiska och 

analytiska tänkande och metakognition, 

samt hur de tillämpar programmering i 

sin undervisning.  

 

Kvantitativ studie. För- och eftertest 

genomfördes.  

 

Urval: 42 studenter som studerar tredje 

året på grundlärarprogrammet med 

inriktning mot matematik i Turkiet.  

 

Lärarstudenterna fick under 14 veckor 

lära sig att programmera i C. 

Lärarstudenternas problemlösningsförmåga 

påverkades inte av de lärde sig att 

programmera. Däremot påverkades deras 

analytiska och holistiska tänkande, 

metakognition och kritiska tänkande. 

 

Programmering borde införas på samtliga 

lärarutbildningar.   

Databas 

Hussain, S; Lindh, J & Shukur, 

G (2006). The effect of LEGO 
Training on Pupils' School 
Performance in Mathematics, 
Problem Solving Ability and 
Attitude: Swedish Data  

Syfte: Undersöka hur LEGO 

(robotprogrammering) påverkar elevers 

matematikförmåga, 

problemlösningsförmåga och attityd.  

 

Frågeställningar: 

• Hur lär sig eleverna LEGO 

Dacta-materialet? 

• Vilka förmågor utvecklas när 

eleverna arbetar med LEGO 

Dacta? 

Kvantitativ och kvalitativ studie. 

Triangulering: intervju, observation 

och enkät. 

 

Urval:  

- Experimentgruppen: 322 

svenska elever, 193 st i 

årskurs fem (12-13 år) och 

129 st i årskurs nio (15-16 

år).  

- Kontrollgruppen: 374 

svenska elever, 169 st i 

Eleverna lär sig främst genom ”trial-and-

error” och genom att fråga klasskamrater.  

 

Inga signifikanta skillnader på logiska 

förmågor, däremot ökad samarbetsfömåga, 

ökad programmeringskunskap. Ingen 

signifikant skillnad för kön eller ålder vad 

gäller elevers förmåga att bygga och 

programmera LEGO-materialet. 

 

Databas 
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• Påverkar elevernas ålder och 

kön hur de arbetar med 

LEGO Dacta? 

• Hur ska lärosituationen 

organiseras för att på bästa 

sätt stimulera elevernas 

lärande av LEGO Dacta? 

• Hur kan man på bästa sätt 

integrera materialet i 

elevernas dagliga 

undervisning?  

• På vilket sätt ska läraren 

stötta elevernas arbete? 

årskurs fem och 205 st i 

årskurs nio.  

Eleverna arbetade med materialet 

under 2 h/vecka i 12 månader (mellan 

2002-2003).  

LEGO-gruppen i årskurs fem visade en 

förbättrade matematisk förmåga, men inte 

eleverna i årskurs nio.  

 

Problemlösningsförmågan påverkades inte i 

någon av grupperna.  

 

Slutsats: Svårt att bekräfta att LEGO har 

positiva effekter på kognitiv utveckling.  

Kalelioglu, Filiz & Gülbahar, 

Yasemin (2014). The effects of 
Teaching Programming via 
Scratch on Problem Solving 
Skills: A Discussion from 
Lerners’ Perspective.  
 

Syfte: Undersöka effekten av 

programmering i Scratch på 

grundskoleelevers 

problemlösningsförmåga.   

  

Frågeställningar: 

• Påverkar programmering i 

Scratch 

problemlösningsförmågan? 

• Vad tycker femteårselever 

om programmering? 

Kvantitativ och kvalitativ studie. För-

och eftertest genomfördes. Även 

observationer och intervjuer 

genomfördes.  

 

Urval: 49 privatskoleeelever i årskurs 

5 i Turkiet, varav 22 kvinnliga och 27 

manliga.  

Programmering i Scratch påverkar inte 

elevernas problemlösningsförmåga. 

Däremot kan en liten ökning som inte är 

signifikant ses i elevernas självförtroende 

vad gäller att lösa problem. Alla eleverna 

uppskattade dock att programmera och ville 

lära sig mer.  

 

Det krävs problemlösningsundervisning i 

samband med programmering för att stärka 

problemlösningsförmågan.  

 

Manuell 

Korkmaz, Ö (2016). The Effect 
of Scratch- and Lego 
Mindstorms Ev3-Based 
Programming Activities on 
Academic Achievement, 
Problem-Solving Skills and 
Logical-Mathematical Thinking 
Skills of Students 

 

Syfte: Undersöka hur Scratch och Lego 

Mindstorms Ev3-Baserad 

programmering påverkar 

problemlösningsförmåga och 

matematiskt-logiskt tänkande.  

 

Frågeställningar: 

• På vilken nivå är studenternas 

matematiskt-logiska tänkande 

och problemlösningsförmåga 

generellt?  

• Är dessa förmågor på samma 

Kvantitativ, semi-experimentell studie. 

Ett förtest och ett eftertest 

genomfördes. 

 

Urval: 75 förstaårselever på ett turkiskt 

universitet varav 20 kvinnor och 55 

män. Ett bortfall på 7 elever, totalt 

deltog 68 st varav 18 kvinnor och 50 

män. De delades in i tre grupper, en 

med programmering i Scratch, en med 

Lego-Mindstorm Ev3 och den sista 

Studenternas matematiskt-logiska tänkande 

och problemlösningsförmåga ansågs ligga 

på en mediumnivå.  

 

Jämfört med kontrollgruppen (C++)  sågs 

en signifikant ökning av elevernas 

självförtroende vad gäller 

problemlösningsförmåga.  

 

Lego Mindstorm Ev3-baserad 

programmering hade en mer positiv effekt 

på problemlösningsförmågan hos 

Databas 
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nivå efter att de genomfört 

programmeringsaktiviteter? 

• Har Lego Mindstorm Ev3- 

och Scratch-baserad 

programmering större 

påverkan än traditionell 

programmering (C++) på 

dessa förmågor?  

med C++ (där C++-gruppen var 

kontrollgrupp). 

 

Samlar in och analyserar provresultat. 

studenterna. Programmering i Scratch hade 

en mer positiv effekt på det matematiska-

logiska tänkandet jämfört med de andra två 

grupperna.  

Kurland, D.M; Pea, R.D; 

Clement, C & Mawby, R (1986). 

A study of the development of 
programming ability and 
thinking skills in high school 
students. 

Syfte: Undersöka utvecklingen av 

programmeringskunskaper och dess 

inverkan på tankeförmåga.  

 

Frågeställningar: 

• Påverkas 

resonemangsförmåga och 

matematisk förmåga av 

programmering?  

 

• Är några särskilda matematik 

eller resonemangsförmågor 

kopplade till framgång i 

programmeringskurser? 

 

• Kan eleverna programmera 

på avancerad nivå efter två 

års programmerinsstudier? 

 

Kvantitativ studie. För- och eftertest 

genomfördes. Även observationer 

genomfördes.  

 

Urval: 44 gymnasieelever I USA varav 

26 manliga och 18 kvinnliga.  

Pågick under ett år. Olika 

programmeringsspråk: BASIC, 

LOGO, COBOL, Pascal, FORTRAN 

& MACRO.  

Observationer visade att eleverna hjälptes åt 

och delade kod med varandra. Att eleverna 

jobbar med färdig kod anses vara både bra 

och dåligt. Många elever arbetade utifrån 

trial-and-error, eller frågade om hjälp direkt 

när de fastnade.  

 

 

Eleverna utvecklade ingen större 

programmeringsförmåga efter två års 

studier. Ingen påverkan på matematisk 

förmåga och resonemangsförmåga 

påvisades.  

 

Eleverna uppvisade en förbättrad förmåga i 

att dela upp problem i mindre delar samt att 

se på ett problem ur en annan synvinkel. 

Manuell 

Psycharis, S & Kallia, M (2017). 

The Effects of Computer 
Programming on High School 
Students' Reasoning Skills and 
Mathematical Self-Efficacy and 
Problem Solving.  
 

Syfte: Undersöka om programmering 

påverkar gymnasieelevers 

resonemangsförmåga, matematiska 

självtilltro och 

problemlösningsförmåga. 

 

Frågeställningar: 

• Påverkar kombinerad 

undervisning i matematik och 

programmering elevers 

Kvasi-experimentell studie/kvantitativ 

studie. För- och eftertest genomfördes. 

Matlab användes i studien.   

 

Urval: 66 grekiska gymnasieelever 

varav 29 kvinnliga och 37 manliga. 

Ålder mellan 16-17.  

Elever som deltog i programmeringskursen 

visar en förändrad resonemangsförmåga 

jämfört med elever som inte deltog i kursen. 

Däremot ses ingen påverkan av 

problemlösningsförmågan.   

Databas.   
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resonemangsförmåga och i så 

fall hur? 

• Påverkar kombinerad 

undervisning i matematik och 

programmering elevers 

självtilltro i matematik och i 

så fall hur? 

• Påverkar kombinerad 

undervisning i matematik och 

programmering elevers 

problemlösningsförmåga och 

i så fall hur? 

 

Siddiq, F & Sánchez Viveros, B 

(2018). The cognitive benefits of 
learning computer 
programming: A meta-analysis 
of transfer effects.  

Syfte: Undersöka om programmering 

påverkar kognitiva förmågor så som 

kreativitet, resonemangsförmåga och 

matematisk förmåga.  

 

Frågeställningar: (Valde att bara skriva 

den mest relevanta frågeställningen 

här). 

• Förbättrar programmering 

resonemangsförmåga, 

matematisk förmåga och 

spatial förmåga, kreativt 

tänkande och läs-och 

skrivfärdighet samt  

metakognitiv förmåga? Hur 

påverkar programmering 

övriga akademiska bedrifter?  

Metaanlays (3-nivåer) av 105 studier. 

Totalt 9139 deltagare i samtliga studier 

(experimentgrupper + 

kontrollgrupper). De flesta går i 

grundskolan i asien eller nordamerika 

och ungefär hälften av deltagarna är 

kvinnor.  

 

 

Det finns en transfereffekt till situationer 

som kräver kreativt tänkande, matematiska 

förmågor (modellering och 

problemlösning), metakognitiva förmågor, 

spatiala förmågor och 

resonemangsförmåga. Programmering var 

till minst nytta för övriga akademiska 

bedrifter och läs-och skrivförmåga.  

 

Elever som lärde sig att programmera 

överträffade elever som inte gjorde det vad 

gäller programmeringskunskaper och andra 

kognitiva förmågor, så som kreativt 

tänkande, matematiska förmågor, 

metakognitiva förmågor och 

resonemangsförmåga.   

Databas. 
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