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Sammanfattning 

Hösten 2018 inrättas det en ny version av läroplanen från 2011 med mer fokus på programmering. Syftet med 

denna litteraturstudie är att sammanställa forskningslitteraturens resultat om olika programmeringsspråks 

lämplighet för högstadiets matematikundervisning, samt lämpliga matematikområden. Frågeställningarna 

jämför tre programmeringsspråk med avseende på deras lämplighet och för- och nackdelar i 

matematikundervisningen. Programmeringsspråken, som jämförs, är Scratch, Python och VBA (Visual 

Basics of Application, programmering i Microsofts kalkylprogram Excel). Litteraturstudiens resultat visar att 

Scratch och Python anses vara lämpliga för nybörjare och är utvecklade för att de ska vara lätta att lära sig 

och förstå medan VBA är det programmeringsspråk som är utvecklat för att utföra matematiska beräkningar 

med. 

Programmeringsspråken kan användas i matematikundervisningen på likvärdiga sätt och i de flesta 

matematikområdena beroende på elevernas kompetens och lärarens val av uppgifter och tillvägagångssätt. 

Vidare är det möjligt att eleverna kan bli mer motiverade till att lära sig matematik om de har tillgång till 

digitala hjälpmedel eller programmering inom matematikundervisningen.  

 

Abstract 

In Sweden, there´s a new version of the school curriculum that is enforcing more programming in subjects 

like mathematics. The curriculum is taking effect in the fall of 2018 and in this study, we are comparing three 

different programming languages (Scratch, Python and VBA, visual basics of application) with respect to 

their similarities and how we can implement them in the teaching of mathematics in school. The conclusion is 

that the studied programming languages are similar enough to use in the same areas of mathematics: 

geometry, algebra, and statistics. The implementation of programming into mathematics is not about different 

types of coding, it’s about how the teacher is choosing what kind of problem they want the students to solve.  
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1 Inledning 
Skolan har ett mål att alla elever i Sverige ska kunna använda sig av modern teknik som, 

enligt de övergripande målen och riktlinjerna i de gamla styrdokumenten, är ”ett verktyg för 

kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” (Skolverket, 2016, s. 14). I skolans 

uppdrag står det även skrivet att ”Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, 

med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt” (Skolverket, 2016, s. 9). 

Styrdokumenten uppdaterades eftersom Digitaliseringskommissionen som inrättades av 

regeringen 2012, granskade användningen av informationsteknologi i Sverige med en strävan 

att främja denna utveckling. År 2016 tillkom direktivet till kommissionen att bland annat 

sammanställa kunskap om digitaliseringen och dess effekter för samhället och individen. 

(SOU 2016:89) Enligt sammanställningen ger samhällets digitalisering en möjlighet till en 

helt ny arbetsmarknad. För denna krävs det att individerna har tillgång till utbildning för att få 

rätt kompetens. Vidare fortsätter kommissionen med att säga att ”grundskolan, och gymnasiet, 

men även universiteten, har här ett viktigt ansvar för att bygga elevernas intresse för att 

utbilda sig till de arbeten där jobben finns.” (Regeringskansliet, s.112) Skolverket bearbetade 

således läroplanen och i den uppdaterade versionen av styrdokumenten är programmering nu 

en större del i undervisningen, framför allt inom matematik och teknik (Skolverket, 2016). 

Därför är det angeläget att undersöka vad forskningen säger om olika programmeringsspråk 

och deras lämplighet för användning i högstadiet och motsvarande åldrar. I denna 

litteraturstudie genomförs detta för skolämnet matematik och min förhoppning är att studien 

ska vara ett hjälpmedel för lärare som är nya med programmering och som behöver en klarare 

bild över hur läraren kan använda programmering i undervisningen i matematik. 

1.1 Bakgrund 

Programmering är i korta drag metoden för att instruera en maskin eller en del av en maskin, 

med hjälp av kodning för att få maskinen att utföra ett visst arbete. Kodning eller kodande är 

kommandon inom ett visst programmeringsspråk som kan se mycket olika ut beroende på 

vilket språk som används. (Vorderman, 2015) Syntax finns i alla koder och är stommen för 

hur koden får skrivas. Det kallas också för kodens grammatik (Mannila, 2017). För att 

använda sig av datorer och maskiner effektivt krävs det ett datalogiskt tänkande av 

användaren vilket innebär kunskap om olika tillvägagångssätt som användaren kan dra nytta 

av inom programmering för att lösa olika problem, till exempel att beräkna upprepande 

beräkningar eller händelser (Mannila, 2017). För detta är det också bra med digital 

kompetens, alltså förmågan att använda internet och digital teknik för att lösa problem 

(Lindblom, Alklind Taylor, Rambusch, & Svensson, 2011). 

Det finns många olika programmeringsspråk och dessa språk kan delas in i olika kategorier. 

Ett blockbaserat programmeringsspråk är koden uppbyggt av färdigkodade ”block” som kan 

sättas ihop i olika formationer. Med blockprogrammering är det mindre risk för syntaxfel, 

eftersom blocken indikerar tydligt vart de kan sitta i koden och hur de kan kombineras. I ett 

textbaserat programmeringsspråk finns det inte någon färdigskriven kod utan det är 

användaren som skriver koden inom vissa mallar, så kallad syntax. Ord, symboler och även 

blanksteg kan spela roll i textprogrammering, vilket gör syntaxen känsligare i 

textprogrammering än i blockprogrammering (Mannila, 2017). Vidare finns det även 
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kalkylprogram, som har programmering. Ett kalkylprogram är ett program, där användaren 

kan använda sig av omfattande beräkningar (Nationalencyklopedin, 2017). För att vissa 

beräkningar inte ska ta för långt tid finns det makroprogrammering som i Microsoft Excel 

heter Visual Basic for Application (VBA). (Goldberg & Waxman, 2004) 

Samhället idag är i en snabb förändringstakt, vilket påverkar vad som borde läras i skolor och 

på vilket sätt. Ruiz (2011) betonar att det är viktigt att matematikundervisningen kan ändras 

tillsammans med samhället och bör därmed också få med programmering och datalogiskt 

tänkande i skolorna för att eleverna ska hinna med i utvecklingen. Programmering kan hjälpa 

elever att förstå matematiska begrepp genom att se och arbeta med dem på ett annat sätt än det 

vanliga. 

1.1.1 Programmering i skolan 

Programmeringen uppfanns i början på 1840-talet av Ada Lovelace och Charles Babbage då 

de lyckades få datorer att utföra arbete med hjälp av kodning. Möjligheten att lagra 

information hos en dator och skapa datorprogram var revolutionerande för framtiden. 

Datorerna fanns till en början endast i industrin, men då teknologin optimerades och gjorde 

datorerna mindre och mer lätthanterligare var datorn snart även funnen i hemmen. 

Programmering inom tekniken i samhället återfinns i nästan alla elektroniska maskiner idag 

från diskmaskinen till mobiltelefoner. Programmering återfinns idag i allas vardag och även 

om det inte syns är det svårt att undvika att använda det dagligen. (Haigh & Priestley, 2016) 

Enligt Ruiz (2011) behöver elever i skolan numera även i lägre åldrar kunskap om 

programmering för att kunna verka i det samhälle där de växer upp. I en amerikansk 

litteraturstudie (Weintrop m.fl., 2016) drogs slutsatsen att datalogiskt tänkande bör vara en 

naturlig del i dagens skola. Eftersom dagens samhälle har programmering överallt och elever 

behöver få en realistisk föreställning om vad programmering och datalogiskt tänkande innebär 

och när och hur programmeringen kan användas. Datalogiskt tänkande kan användas i alla 

ämnen för att ge skolan en mer verklighetsförankrad undervisning. I ett pedagogiskt 

perspektiv innebär programmering i undervisningen att eleverna får en djupare inlärning av 

matematik och vetenskapliga ämnen (Kemi, biologi, fysik, teknik), eftersom ämnena kan 

tillämpas i verkliga situationer. Genom att ha programmering i skolundervisningen görs 

programmering tillgängligt för alla, vilket har den samhälleliga fördelen att fler elever får 

möjlighet att bli intresserade och se programmering som ett möjligt yrke i framtiden. 

Det är viktigt att tillägga att det finns en rik variation av artiklar med fokus på programmering 

men att det dock fanns endast ett fåtal praktiska tillämpningar i skolan.  

1.1.2 Programmering i styrdokumenten  

I läroplanen lgr11 står att alla elever ska lära sig hur det svenska samhället fungerar. 

Programmering i skolan är då ett sätt för att få elever att synliggöra programmering i 

samhället och lära sig använda den. (Skolverket, 2016) Eftersom ett naturligt element i 

programmering är att dela upp problem i mindre delmoment som är lättare att lösa kan 

programmering också ge ett bra stöd för matematikundervisningen. (Tylmad & Walck, 2015) 

I regeringsbeslut 2017-03-09 föreskrivs att styrdokumenten för grundskolan skall betona 

användningen av digitala verktyg för att ge alla elever möjlighet att utveckla kunskaper i 
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digital teknik. (Regeringskansliet, 2017) Under rubriken ”Centralt Innehåll” i Matematiken 

anges där (s.2) att högstadieelever ska lära sig ”Hur algoritmer kan skapas, testas och 

förbättras vid programmering för matematisk problemlösning”  

1.1.3 Skolverkets fem förmågor i matematik 

För att underlätta utformningen av matematikundervisningen har skolverket beslutat sig för 

fem grundläggande förmågor för grundskolan. Dessa är problemlösningsförmågan, 

procedurförmågan, begreppsförmågan, modelleringsförmågan samt resonemangsförmågan. 

Problemlösningsförmågan är den förmåga där eleverna visar upp de resterande förmågorna i 

en enda uppgift. Denna förmåga uttrycks vid uppgifter som inte ”rutinuppgifter”, det vill säga 

uppgifter som kan lösas mer eller mindre per automatik. Vid en problemlösningsuppgift måste 

eleven kunna formulera och lösa problemet med hjälp av matematiska modeller, strategier och 

lösningsmetoder, samt kunna argumentera och värdera dessa beroende på hur väl problemet 

löstes. I detta visar eleven även upp begreppsförmågan, som är förståelsen och användningen 

av matematiska begrepp. Genom att visa upp begreppsförmågan kan eleven visa samband 

mellan olika begrepp och kunna se likheter och skillnader mellan olika verktyg inom 

matematiken. När eleven utvidgar detta till att resonera och att växla mellan olika begrepp och 

uttrycksformer visar eleven resonemangsförmågan, som är då eleven kommunicerar med och 

om matematik till andra elever eller lärare. Vid rutinuppgifter lär sig eleverna formler och 

lösningsstrategier för att lösa dem. Detta visar deras procedurförmåga. Den sista förmågan, 

modelleringsförmågan, beskriver förmågan att kunna visa kopplingar till verkliga händelser 

och realistiska situationer med matematiska modeller och uttrycksformer (Skolverket, 2017). 

2 Syfte, avgränsning och frågeställning 
Syftet med denna litteraturstudie är att sammanställa forskningslitteraturens resultat om olika 

programmeringsspråks lämplighet till högstadiets matematikundervisning. Detta är viktigt för 

både lärare och lärarstudenter, eftersom styrdokumenten har klargjort att detta ska 

implementeras i den framtida skolan. 

Studien fokuserar på matematikundervisningen, varför jag inte redogör för teknikämnet även 

om detta ämne, precis som matematik, också har ett större ansvarsområde med 

programmering. Studiens syfte har fokus på programmeringsspråken och inte hur de kan 

implementeras i undervisningen. 

I studien undersöker jag tre språk; Python, Scratch och VBA. Python och Scratch undersöks 

eftersom de anses som programmeringsspråk för nybörjare (Vorderman, 2015). Vidare har jag 

även närmare undersökt kalkylprogrammet Microsoft Excel med programmeringsspråket 

VBA. VBA är programmeringsspråket för Excel, som underlättar arbetet genom att 

automatisera återkommande beräkningar, så att användaren inte behöver göra sådana för hand 

(Goldberg & Waxman, 2004). Programmet Excel , som finns med i Office-paketet, används 

ofta i skolorna för andra syften än programmering, till exempel för att beräkna budget eller 

analysera statistiska data. Eftersom det är ett lättillgängligt verktyg undersöker jag även i 

denna studie VBA som ett alternativt programmeringsspråk.  

Begränsningen till de tre valda programmeringsspråken i denna studie motiveras av att det 

finns många språk som är utformade på liknande sätt. Det finns också språk, som inte går att 

använda i utbildningssyfte, eftersom de är avsedda för avancerade användare och inte 
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anpassade för högstadieundervisning. Det finns andra programmeringsspråk utöver dessa, 

men de är inte representerade i denna studie. Detta följer att denna studie inte är komplett med 

det faktumet att det kan finnas lämpligare programmeringsspråk som inte har hunnits 

utforskats på grund av tidsbrist. För att syftet med denna litteraturstudie ska nås besvaras 

följande forskningsfrågor: 

• Vilka för- och nackdelar har enligt forskningen programmeringsspråken (VBA, 

Scratch och Python), för användning i högstadieelevers undervisning i ämnet 

matematik? 

• Påvisar forskningslitteraturen skillnader i programmeringsspråkens lämplighet för 

användning i olika matematikområden, och i så fall vilka?  

3 Metod 
Jag valde att genomföra en systematisk litteraturstudie som baserades på checklistan och 

forskningsprocessen från Eriksson Bajaras m.fl. (2013). Denna checklista utgår från att 

motivera varför en studie är befogad samt att frågorna väljs på så sätt att de är relevanta för 

studien och att de går att besvara. Detta gav en tydlig plan för denna studie vilket ledde till att 

jag kunde formulera vilka sökord och vilken sökningsstrategi jag använde (se figur 2). Efter 

en genomsökning av relevant litteratur med vetenskaplig grund tillkom det att jag kritiskt 

värderade och kvalitetsbedömde artiklarna för att hitta den litteratur som jag ville skulle ingå i 

denna studie. Därefter analyserade jag även litteraturen i resultatavsnittet och drog slutsatser i 

diskussionsavsnittet. Jag gjorde ett övervägande av att istället använda mig av en 

kedjesökning, då ett sökord förgrenar sig till andra sökord utifrån de funna artiklarnas 

referenslistor. Från pilotstudien visade det sig dock att det redan fanns en god tillgång till 

artiklar så denna metod förkastades. 

3.1 Litteratursökning 

Den sökningsstrategi jag har använt mig av är 

fritextsökning, då sökord väljs utifrån ens frågeställning 

med enstaka nyckelord. Med en kombination av sökord 

fick jag ett översiktligt resultat om hur många 

vetenskapliga artiklar och rapporter som är väsentliga för 

litteraturstudien. Mina sökord har tagits utifrån den 

ursprungliga frågeställningen på både svenska och 

engelska för att få ett bredare resultat. Efter att ha 

kombinerat orden sållades artiklar ut genom att ha snävare 

kriterier; se figur 1 till höger. De gånger som antal träffar 

blev för många användes denna utsållning. Det som inte finns med i sammanställningen är 

dubbletter och länkar, som inte fungerar.  

Mitt sätt att göra urvalet av artiklarna var att det skulle vara fokus på utbildning, då att endast 

gå på matematikundervisning riskerar leda till ett för stort bortfall av artiklar då matematiken 

används i andra ämnen som inte är matematik. Däremot behöver forskningen inte vara 

genomförda inom Sverige. Jag ville också ha relevanta artiklar, inte tidigare än år 2000, 

Sökord

Peer-reviewed

Akademiska Tidskrifter

fokus på utbildning

Engelska eller svenska

Figur 1: Urvalsprocess för artiklar 
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eftersom teknikutvecklingen är snabb, och det är då de nyare artiklarna som var mer relevanta 

för denna studie.  

Sökord: programmering, matematik, högstadiet, grundskolan, utbildning, digital 

kompetens, programming, mathematics, high school, education, kalkylprogram, Excel, 

Scratch, Python, VBA 

Figur 2: Sökord 

Sökmotorerna för denna studie var Unisearch och MathEduc. Unisearch är en 

multifunktionell söktjänst som används som en standard på Linköpings Universitet för att 

enklare kunna samla in artiklar, tidskrifter och böcker på en plats. Denna sökmotor använder 

sig av flera tillägg, bland annat funktionen att endast få upp resultat som är peer-reviewed. 

(http://www3.bibl.liu.se/soka) MathEduc (Mathematics Education Database) är en sökmotor 

som endast har artiklar på engelska, men desto fler databaser som den går igenom. Artiklarna 

är förutom endast peer-reviewed, också endast inriktade inom matematisk undervisning, 

vilket förklarar namnet. (https://www.zentralblatt-math.org/matheduc/journals/) Dessa 

sökmotorer användes för att enkelt finna relevanta artiklar med en hög vetenskaplig standard 

och som också är peer-reviewed. Att använda sig av dessa sökmotorer var till fördel för att 

kunna fokusera på artiklar med relevans för mitt syfte och för att få en bra kvalité för de funna 

artiklarna. MathEduc användes endast på den engelska sökorden eftersom databasen inte 

använder sig av svenska. 

Urvalsprocessen började med att matcha ihop alla svenska kombinationer. I tabellerna nedan 

har alla sökord fått ett nummer för att hålla ordning. Av de kombinationerna som gav många 

artiklar lades det senare till ett extra sökord tills det blev en mer hanterlig mängd. I den första 

tabellen (tabell 1) står resultaten av svenska sökordskombinationer sammanställda där antalet 

artiklar inom parentes anger antalet artiklar som var peer-reviewed. Ljusgröna fält markerar 

relevanta artiklar, ej peer-reviewed, mörkgröna fält relevanta peer-reviewed artiklar. 

Kombinationer av sökorden programnamnen är samma på svenska och engelska och är 

markerade (T:2) i tabell 1. Då de svenska sökorden gav få relevanta peer-reviewed artiklar 

medtogs även andra. Efter bortsållning enligt figur 1 blev det 14 artiklar kvar, varav 3 som är 

peer-reviewed av de svenska sökorden.  

Tabell 1: Svenska sökord, kombinerade för att minska resultaten 

Tilldelat 

nummer 

Sökord - Svenska UniSearch antal träffar (peer- reviewed) 

1 Programmering 4,054 (89) 

2 Matematik 59,382 (23,091) 

3 Högstadiet 1,791 (6) 

4 Utbildning 42,346 (4,722) 

5 Digital teknik 5,511 (2,236) 

6 Digital kompetens 308 (13) 

7 Datalogiskt tänkande 6 (0) 

8 Kalkylprogram 49 (1) 

 9 Excel 124,477 (43,499) 

http://www3.bibl.liu.se/soka
https://www.zentralblatt-math.org/matheduc/journals/
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10 VBA 6,455 (3,449) 

11 Scratch 69,289 (52,380) 

12 Python 44,602 (16,033) 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 251 (1) 3 (0) 22 (0) 6 (0) 2 (0) 2 (0) 0 17 (0) 6 (0) 10 (0) 30 (0) 

2 
 169 (0) 

1,210 

(192) 
160 (91) 8 (0) 0 14 (0) 36 (1) 0 12 (4) 39 (12) 

3   146(0) 2 (0) 2 (0) 0 1 (0) 1 (0) 0 0 0 

4    56 (6) 56 (7) 1 (0) 0 20 (0) 0 0 0 

5     32 (4) 0 0 3 (0) 0 4 (2) 3  (0) 

6      0 0 0 0 0 0 

7       0 0 0 0 0 

8        12 (0) 0 0 0 

9         (T:2) (T:2) (T:2) 

10          (T:2 (T:2) 

11           (T:2) 

 

Nästa steg var att gå igenom de engelska sökorden genom samma procedur. Detta gav mig ett 

större område att använda, eftersom jag nu också kunde använda mig av sökmotorn 

MathEduc som bara behandlar engelska sökord. Då alla artiklar på MathEduc är peer-

reviewed samt att det var många träffar på UniSearch har tabellen (tabell 2) nedan endast 

antal träffar artiklar som är peer-reviewed. I tabellen är antalet träffar för respektive sökmotor 

sammanställda i formatet Antalet träffar i UniSearch / Antalet träffar i MathEduc. Då det var 

flera träffar på träffar på UniSearch än på MathEduc gjordes förutom den ovan beskrivna 

sökningen på tvåordskombinationer även en sökning på treordskombinationer. Efter samma 

urvalsprocess som tidigare tillkom det 20 nya artiklar som tycktes var relevanta för denna 

studie. Det som var annorlunda i denna process var att det var många dubbletter som tillkom 

under flera olika sökord, vilket gör det svårare att peka ut under vilken tabellcell de är tagna 

från. När artiklarna var funna lästes alla mer noggrant och det blev då ytterliga några bortfall 

då de inte var relevanta för studien. Det var till slut 14 artiklar som används i studien och 

dessa är sammanställda i Bilaga 1. 

Tabell 2: engelska sökord, kombinerade för att minska resultaten 

Tilldelat 

nummer 

Sökord - Engelska UniSearch / MathEduc 

1 Programming 1,084,914 / 6,429 

2 Mathematics 6,932,949 / 86,049 

3 High school 796,226 / 4,832 

4 Education 7,766,366 / 55,565 

5 Excel 42,964 / 752 

6 Scratch 51,687 / 68 

7 Python 15,517 / 37 

8 VBA 1,939 / 31 
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 2 3 4 5 6 7 8 

1 232,582 

/ 1,396 

4,886 / 106 47,295 / 

1,522 

1,834 / 42 1,459 / 16 3,387 / 18 210 / 11 

2  53,157 / 

3,701 

274,378 / 

38,627 

1,694 / 312 1,234 / 39 918 / 9 67 / 4 

3   250,416 / 

2,286 

207 / 25 268 / 5 71 / 0 6 / 0 

4    5,606 / 218 1,815 / 21 613 / 9  125 / 11 

5     14 / 3 62 / 1 622 / 24 

6      42 / 0 1 / 1 

7       4 / 0 

 3 4 5 6 (UniSearch) 7 (UniSearch) 8 (UniSearch) 

1.2 757 / 48 5,477 / 509 181 / 19 157 295 39 

1.3  1,776 / 48 11 / 0 82 17 1 

1.4   203 / 16 356 163 49 

1.5    6 13 191 

1.6     14 1 

1.7      2 

2.3  34,565 / 1,936 127 / 18 20 7 0 

2.4   564 / 120 105 29 7 

2.5    0 1 27 

2.6     4 0 

2.7      1 

3.4   492 / 11 93 4 0 

3.5    0 0 1 

3.6     1 0 

3.7      0 

4.5    5 1 62 

4.6     3 1 

4.7      1 

5.6     0 0 

5.7      2 

6.7      0 

 

3.2 Analys 

Det jag fokuserade på i artiklarna var att söka efter centrala teman. Förutom de stödord som 

jag hade var det viktigt att hitta dem i rätt sammanhang i texterna. Eftersom det var fokus på 

skolundervisning ville jag finna språk, som skulle kunna fungera för högstadieelever. Då jag i 

början sökte på alla programmeringsspråk, märkte jag snabbt att det var tre språk som var mer 

relevanta för nybörjare i programmering i matematik. Därför sökte jag inte på Java som 

programmeringsspråk. De centrala teman som kom fram under arbetes gång var studiernas 

koppling till skolverkets fem förmågor (Skolverket, 2017). 
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3.3 Tillförlitlighet 

De funna artiklarna var av varierande kvalitet, då de flesta studierna var gjorda med relativt 

små klasser och grupper, vilket kanske inte ger ett representativt resultat och en sämre 

reliabilitet än om det hade varit större studier. Eftersom det finns en hel uppsjö av 

programmeringsspråk och många som är likande varandra är det troligtvis att några 

programmeringsspråk eller användningsområden blev förbisedda efter att jag hade bestämt 

mig för att bara fokusera på endast tre språk. 

4 Resultat  
Resultatet består av beskrivningar av programmeringsspråken VBA, Scratch och Python, 

uppdelade på de tre språken. Genomgående finns det en jämförelse mellan studierna och 

funna förmågor, som utgör grunden för diskussionen om programmeringsspråkens lämplighet. 

4.1 VBA och kalkylprogram 

Eftersom Excel eller liknande kalkylprogram är förinstallerat i näst intill alla datorer, som 

köps tillsammans med Office-paketet, är detta program en lättillgänglig resurs att tillgå enligt 

Gordon (2016), som i hans studie har analyserat och skapat uppgifter, som är anpassade för att 

användas i Excel. Där påpekas också att programmet är lätt att använda för att skapa och lära 

sig grafer med hjälp av funktioner och diagram samt att använda sig av 

programmeringsverktyget för att kunna göra upprepande beräkningar. 

4.1.1 VBA i matematik 

Gordon (2016) nämner att Excel kan användas för att skapa och analysera statistiska data. 

Detta får Gordon också medhåll från Barr och Scott (2011) som även de har utformat 

uppgiftsexempel på hur VBA kan användas för att lära ut statistik och sannolikhet på ett 

enklare sätt, vilket således kan vara en bra grund för inlärning av statistik. Dels kan 

kalkylprogram ge dynamiska data, som tillåter användaren att se på statiken från olika vinklar, 

dels kan man också genom korta VBA-kommandon generera slumptal, som användaren kan 

använda sig av för att skapa data, som kan analyseras. De uppgifter som presenteras i studien 

(Barr & Scott, 2011) är exempel tagna från verkliga situationer som fick observeras och 

översättas i Excel för att göra realistiska simuleringar. Detta var ett sätt för elever att uppvisa 

olika förmågor som till exempel resonemangsförmåga och problemlösningsförmåga. Även 

resonemangsförmåga och begreppsförmåga används i VBA programmering, vilket en 

kvalitativ studie i en singaporiansk skola med 20 elever 13-15 år gamla visade (Wu & Wong, 

2007). Eleverna fick jobba i ett kalkylprogram, Microsoft Excel, i par, med ett antal uppgifter 

som kunde lösas på 20-40 minuter. Ingen av eleverna hade tidigare erfarenhet av programmet 

och syftet med studien var att undersöka hur väl eleverna lärde sig använda programmet. 

Resultatet gav att de flesta eleverna hade fått mer förståelse för grafer och statistik efter 

studien och lärt sig mer om problemlösning i vardagen. Genom att arbeta i par fick de även 

resonera och förklara för varandra hur de tänkte och argumentera för sina svar i anslutning till 

detta. Wu och Wong (2007) anser att kalkylprogrammet ger en direkt feedback till 

användaren, då kalkyleringen sker direkt och länken mellan data och graferna är interaktiv 

och dynamisk, vilket skulle bidra till lärandet. Makroprogrammeringen i kalkylprogrammet 
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gjorde också arbetet mer effektivt, eftersom koden automatiserade upprepade beräkningar, 

vilket gjorde att det gick snabbare att lösa uppgifterna. 

I en undersökning om elever får en fördjupad förståelse av matematik genom att använda sig 

av kalkylprogram har Stephens utfört tre kvantitativa studier från USA som håller sig till detta 

ämne (Christensen & Stephens, 2003; Neurath & Stephens, 2006; Stephens, 2003). Till att 

börja med har Christensen och Stephens (2003) testat att implementera Excel i statistik för 

elever i åldrarna 16-18. Ungefär hälften av eleverna (16 stycken) var en kontrollgrupp, som 

fick lära sig statistik med penna och papper, och resten (11 stycken) fick använda sig av Excel 

och VBA-programmering. Statistikuppgifterna var bland annat att jämföra och utöka 

normalfördelningar och standardavvikelse samt att skapa statistiska tabeller för sannolikhet. 

Uppgifterna var utformade som rutinuppgifter, som skulle lära eleverna metoder för att lösa 

liknande uppgifter., vilket också stämmer med procedurförmågan beskrivet av Skolverket 

(2017). I ett slutprov fick eleverna inte använda några hjälpmedel förutom penna och papper 

och resultatet visade att elever, som hade lärt sig statistik med Excel, hade något högre 

resultat på provet än de som inte använde sig av kalkylprogrammet. Christensen och Stephens 

tillägger att även om resultatet inte gav en strikt positiv i matematiska resultat, gav det ändå 

stöd för att fortsätta ha Excel i undervisningen, eftersom eleverna i en avslutande intervju 

visade positivt intresse av att använda digitala verktyg i matematikundervisningen. Detta kan 

även ses i en liknande kvantitativ studie, även här från USA, av Neurath och Stephens (2006). 

Medverkande i studien var elever i åldrarna 14-17 som skulle lära sig algebra, till exempel att 

lösa ekvationer och förenkla uttryck. Uppgifterna var inte rutinuppgifter utan eleverna fick 

välja och argumentera för vilken metod som var rimligast att använda, vilket påvisar en 

problemlösningsförmåga om de lyckas. Alla elever fick lära sig algebra och hur de kan lösa 

uppgifter för hand men ett tillägg var att hälften av eleverna fick också lära sig algebra med 

hjälp av ett kalkylprogram. I slutet av studien testades alla elevers kunskaper utan några 

hjälpmedel. Resultatet var entydigt. De elever som fick använda sig av kalkylprogrammet 

hade högre resultat och bättre förståelse för algebra. I en enkät där eleverna fick fylla i ett 

formulär om hur de tyckte undervisningen var utformad på en femgradig skala som går 

mellan ”stämmer inte” och ”stämmer helt” kom det också fram att undervisningen var mer 

intressant då de fick arbeta med datorn. En slutsats som Neurath och Stephens drog är att 

motivationen ökade och att eleverna då lärde sig algebra bättre genom att arbeta med ett 

programmeringsspråk. Korrelationen mellan ökad förståelse i algebra och användning av 

Excel är dock inte entydigt i alla studier, utan en liknande studie från USA av Stephens (2003) 

såg inga förbättringar i elevernas arbete om eleverna använde Excel. Det som däremot är 

enhälligt i denna studie som är densamma som Neurath och Stephens (2006) samt Christensen 

och Stephens (2003) är att alla elever var positivt inställda till användningen av redskapet och 

att undervisningen i sig blev ”roligare” vilket eleverna anmärkte i en slutintervju. 

4.2 Scratch 

Scratch är ett gratis visuellt programmeringsspråk, utvecklat av MIT Media Lab 

(Massachusetts Institute of Technology), som kan installeras via en webbläsare. Att Scratch är 

visuellt innebär att användaren kan skapa egna - eller kan tillgå ett stort bibliotek av - bilder, 

ljudfiler och annan media för att kunna skapa till exempel animationer (Maloney, Resnick, 

Rusk, Silverman, & Eastmond, 2010). Målet med Scratch är att introducera programmering 
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för absoluta nybörjare i programmering. Nybörjaraspekten finns i bland annat i Scratchs 

utformning då programmet använder sig av färdigkodade block, där användaren kan blanda 

och manipulera själv för att få ett direkt resultat på datorskärmen. Att se resultatet av 

användning av en färdig kod direkt, istället för att själv behöva kompilera koden innan den 

körs som ett program, är ett annat exempel på nybörjarvänliga drag, som hjälper användaren 

att förstå hur en kod fungerar (Maloney m.fl., 2010). Enligt Scratch-hemsidan är det 

rekommenderat att användarna är mellan 8 och 16 år, men att det samtidigt finns både äldre 

och yngre användare som använder sig av programmet (Scratch.mit.edu).  

4.2.1 Programmering som lärandeprocess 

I en forskningsstudie av Ferrer-Mico, Prats-Fernàndez och Redo-Sanchez (2012) undersöktes 

hur en klass på 41 elever i Spanien använder självutvärdering i syfte att lära sig nya saker i 

matematik. De medverkande eleverna i studien var 12-13 år och fick testa Scratch en gång i 

veckan under en termin i matematikundervisningen. Syftet med lektionen var inte på 

matematiken utan endast att eleverna skulle lära sig hur Scratch funkar och hur eleverna 

använder programmet. Resultatet visade att det fanns en inlärningsprogression då många 

elever inte visste hur programmet fungerade till en början, men att eleverna snabbt kom in i 

programmet och fick en förståelse för programmering och datalogiskt tänkande. Denna 

snabba utveckling ledde till slutsatsen att Scratch ger elever en förståelse för deras egna 

lärandeprocess. I en studie från Turkiet var resultatet dock inte densamma. Eleverna i studien 

var en klass på 49 stycken och var ungefär 10 år gamla och de fick lära sig Scratch på 

matematiklektionen en timme i veckan i fem veckor. Uppgifterna de fick var i ökande 

svårighetsgrad och syftet med studien var att se just hur eleverna använde sig av sin 

problemlösningsförmåga och vad de själva tyckte om programmeringen. Resultatet visade sig 

dock ha liten effekt på elevernas självförtroende för sin problemlösningsförmåga. Det som bör 

nämnas är dock att eleverna inte gav upp utan tyckte att problemlösningen var roligt, även om 

uppgiften kunde vara svår (Kalelioglu & Gülbahar, 2014). Detta var även detta som den 

tidigare studien i Spanien (Ferrer-Mico m.fl., 2012) kom fram till; att eleverna utryckte sig 

som att matematikundervisningen blev roligare när programmering användes. 

I en studie av Armoni, Meerbaum och Ben-Ari (2015) undersöktes det hur bra Scratch var på 

att få användarna att utvecklas och fortsätta med mer avancerade språk, som inte använde sig 

av block-programmering. De medverkade i studien var utspridda i fem klasser i fyra olika 

skolar, totalt 120 elever i åldrarna 15-16 år på israeliska skolor. Eleverna delades in i två 

grupper, där ena gruppen fick lära sig Scratch och den andra inte. Resultatet var att de som 

använde sig av Scratch lätt lärde sig det datalogiska tänkandet och den gruppen som använde 

sig av Scratch lärde sig det nya programmeringsspråket mycket snabbare. Detta gav en ny 

effektivitet för användarna, vilket ledde till att lärarna inte behövde lägga mycket tid på 

digitala koncept senare i ett nytt programmeringsspråk eftersom många koncept redan hade 

etablerats. Att det är fördelaktigt använda Scratch som en språngbräda till senare och mer 

avancerad programmering har också fått medhåll från Mironova, Amitan, Vendelin, Vilipold 

och Saar (2016), som konstaterade att eleverna lättare förstod de olika 

programmeringsspråken som jämfördes (VBA, Python och Scratch) om de såg koderna sida 

vid sida. I studien drogs också slutsatsen att Scratch är den bästa motivationshöjaren för 

eleverna och ett bra språk för nybörjare (Mironova m.fl., 2016).  
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4.2.2. Exempel på Scratch i matematik 

Calder (2010), har observerat sina elever i en australiensk skola i en klass med 26 elever (12 

år), som parvis har skapat ett interaktivt program i Scratch åt en yngre klass (6 år). Uppgiften 

var att skapa ett matematikspel i Scratch, som kunde ge en större förståelse för siffror och tal 

på en nivå, som passade de yngre eleverna. De äldre eleverna var inte obekanta med 

programmering, men det var däremot första gången de använde sig av Scratch. Detta visade 

sig inte vara något problem, utan eleverna lärde sig snabbt hur programmet fungerade och 

kunde lätt se hur en liten ändring i koden påverkade resultatet. Calder observerade hur 

eleverna använde matematik för att skapa programmet. Vissa par använde geometri, med 

former och vinklar för att få ett objekt att röra sig i en cirkel. Några andra par arbetade med 

koordinatsystem för att få ett objekt att röra sig till en viss position. Andra par använde också 

sannolikhetslära för att generera slumptal att lösa i uppgiften. Resultatet gav de äldre eleverna 

även ökad förståelse för hur de olika begreppen används. Hela uppgiften var utformad för att 

eleverna skulle visa upp sin problemlösningsförmåga, men med detta fick de också uppvisa 

begreppsförmåga för att kunna förklara begrepp till de yngre åldrarna. De fick även visa upp 

resonemangsförmåga eftersom eleverna jobbade inom grupp och till sist uppvisade eleverna 

även tecken på procedurförmåga, då de äldre eleverna ska kunna de rutinuppgifterna som 

presenteras för de yngre eleverna i de programmerade spelen. Calder (2010) konstaterar till 

slut med att det också kan finnas andra matematiska områden som kan ha nytta av Scratch, till 

exempel övning på matematisk problemlösning och att skapa program för eget lärande.  

4.3 Python 

Python är ett textbaserat programmeringsspråk, som använder grundläggande engelska 

(Vorderman, 2015). Det utvecklades för att vara ett programmeringsspråk, som passar alla. 

Det ska vara lätt att förstå och snabbt att lära sig samtidigt som möjligheter att skapa 

avancerade program ska finnas (Tobis, 2008). 

4.3.1 Python i jämförelse med VBA och Scratch 

I en studie (Mironova m.fl., 2016) med fokus på att jämföra programmeringsspråket Python 

med Scratch och VBA gjordes ett försök i en estnisk skola att få elever att bli mer motiverade 

för skolan. Resultatet visade att Python ger möjligheter att använda sig av strukturerad 

programmering och procedurer, men samtidigt är Python även enklare för nybörjare då det är 

lättillgängligt att ladda ner och installera till alla plattformar. Koden är också kortfattad med 

en enklare syntax än andra liknande textbaserade programmeringsspråk. Det svåra med 

Python, som många andra textbaserade koder, är att koden måste vara skriven noggrant, 

eftersom den har en specifik syntax som måste följas, annars funkade inte koden. Till exempel 

måste indrag i koden finnas för att koden ska funka (Mironova m.fl., 2016). I Singapore 

gjordes en studie där Python jämfördes med kalkylprogrammet Excel i undervisningen i 

matematik och studien kom fram till att Python har fördelarna att vara mer pålitligt, varierbart 

och snabbare än samma uppgifter i Excel. Då kalkylprogram är vanligt att använda i 

datasammanställning är det inte så specifikt som Python. Python kan istället ge en mer 

analytisk bild av den inkomna datan snabb, kort och enkelt till skillnad från Excel. (Boon 

Kwee Chan, 2010) 
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4.4 Sammanfattning 

I de studerade programmeringsspråken kan vi se många likheter i hur de kan användas i 

undervisningen, främst i matematik. De främsta användningsområdena för Excel och Scratch 

är statistik, algebra och geometri (Calder, 2010; Barr & Scott, 2011; Christensen & Stephens, 

2003; Gordon, 2016; Neurath & Stephens, 2006; Stephens, 2003). I jämförande studier med 

Python kan användningsområdena också appliceras i detta program då den har många likheter 

med både Excel och Scratch, även om dessa studier inte har genomförts (Boon Kwee Chan, 

2010; Mironova m.fl., 2016). Med detta kan vi också se liknande förmågor som visas, men 

detta är beroende på vilka sorters uppgifter eleverna får lösa och på vilket sätt. Nedan är en 

sammanfattning av vilka förmågor och vilka områden programmeringsspråken har uppvisat, 

enligt resultatet. 

Tabell 3: Sammanfattning över centralt innehåll och förmågor enligt lgr2011 av de undersökta studierna i olika 

programmeringsspråk. 

Programmerings-

språk 

Centralt 

innehåll 
Förmågor 

VBA 

• Algebra 

• Geometri 

• Statistik 

• Begrepp (Wu & Wong, 2007) 

• Problemlösning (Barr & Scott, 2011; Neurath 

& Stephens, 2006; Stephens, 2003) 

• Procedur (Christensen & Stephens, 2003)  

• Resonemang (Barr & Scott, 2011; Wu & 

Wong, 2007)  

 

Scratch 

• Algebra 

• Geometri 

• Statistik 

• Begrepp (Calder, 2010) 

• Problemlösning (Calder, 2010) 

• Procedur (Calder, 2010) 

• Resonemang (Calder, 2010) 

 

Python 

• Algebra 

• Geometri 

• Statistik 

 

Har inte kunnat tolkas ur de funna artiklarna. 

 

5 Diskussion 
Syftet med studien är att besvara följande frågor: 

• Vilka för- och nackdelar har enligt forskningen programmeringsspråken (VBA, 

Scratch och Python), för användning i högstadieelevers undervisning i ämnet 

matematik? 

• Påvisar forskningslitteraturen skillnader i programmeringsspråkens lämplighet för 

användning i olika matematikområden, och i så fall vilka?  
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Jag fann att de undersökta programmeringsspråken har snarlika användningsområden även 

om deras uppbyggnad är olika. Resultatet pekar mot att dessa tre språk kan användas till 

matematikundervisningen beroende på elevernas kompetens och lärarens val av uppgifter och 

tillvägagångssätt. 

5.1 Programmeringsspråk i matematikundervisningen  

De studerade programmeringsspråken har både för- och nackdelar enligt 

forskningslitteraturen, när det kommer till användning i högstadiets matematikundervisning. 

Det finns endast en aspekt av programmering i matematiken som kan tolkas som en nackdel. 

Detta har uttrycks i en majoritet av funna artiklar för alla programmeringsspråk och det är att 

det inte nödvändningsvis ger bättre resultat hos eleverna när de ska lära sig de olika 

momenten inom matematik (Christensen & Stephens, 2003; Kalelioglu & Gülbahar, 2014; 

Wu & Wong, 2007). De fördelar som har funnits i de genomsökta artiklarna är främst att 

beroende på uppgift kan många olika matematiska områden läras ut med programmering som 

verktyg. Programmeringsspråken har kommit till användning i matematikundervisningen 

inom algebra, statistik samt geometri (Boon Kwee Chan, 2010; Calder, 2010; Christensen & 

Stephens, 2003; Neurath & Stephens, 2006; Stephens, 2003), detta inkluderar även 

programmeringsspråket Python då det uppvisar många likheter med VBA. Python är dock 

jämfört med Excel ett mer kraftfullt program och kan inte bara utföra samma sorters uppgifter 

som VBA, utan är även utformat för att vara ett program som ska vara nybörjarvänligt och 

pålitligt (Boon Kwee Chan, 2010; Mironova m.fl., 2016). I den genomsökta litteraturen var 

det enligt min uppfattning förvånande att Python inte hade någon tydlig koppling till 

matematikundervisningen. Forskningen visar att Python har många likheter med VBA och 

Scratch, men det finns än så länge ingen utförlig forskning om hur elever kan arbeta med 

Python på matematiklektioner. Python är inte nödvändigtvis gjort för att underlätta inlärning i 

matematik. Syntaxen i programmet kan vara ett distraktionsmoment för elever, som det 

syntaxfria programmet Scratch saknar. I Scratch undviker användaren potentiella 

frustrationsmoment, som inte är nödvändiga inom matematiken (Maloney m.fl., 2010). Om 

eleverna ska lära sig Python bör också syntaxen läras ut. Dock är den aspekten att lära sig 

syntax inte nödvändig för skolämnet matematik, eftersom det då blir mer fokus på 

programmering än matematik.  

I de olika programmeringsspråken finns det matematiska element, som används inom 

kodningen, oavsett vilket problem som ska lösas. I Scratch finns det tecken på att eleverna 

använder kunskap om bland annat vinklar, positionering i koordinatsystem, samt beräkning av 

tid (Calder, 2010). Däremot är det viktigt vilken uppgift läraren väljer, när ett 

programmeringsspråk används, så att uppgiften till programmeringsspråket faktiskt har 

inriktningen matematik. VBA är i stället det programmeringsspråk, som är mest kopplat till 

matematiken mellan de jämförda språken Scratch och Python (Gordon, 2016). Det är det enda 

av dessa språk, som skapades för att användas i matematik och VBA är därför mycket 

influerat av detta och används ofta i matematik och statistik (Goldberg & Waxman, 2004). Av 

dessa undersökta språk och denna studiens fokus på att hitta ett lämpligt språk till 

matematikundervisningen, är det VBA som har starkast koppling till både matematiken och 

programmeringen. Denna slutsats måste dock tolkas med försiktighet, eftersom resultatet är 

mycket beroende på vad läraren väljer för uppgift och tillvägagångssätt. Andra val kan ge 

andra resultat om de andra språkens lämplighet för matematikundervisningen.  
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5.2 Programmeringsspråkens lämplighet 

Lämpligheten mellan de studerade programmeringsspråken är olika, beroende på hur läraren 

utformar uppgifterna och vad som är syftet med deras användning. Av det som har forskats på 

framgår att användning av samtliga språk bör kunna visa de flesta förmågorna i alla fall tre 

områden av det centrala innehållet, främst algebra, statistik och geometri. De elever, som 

deltagit i studierna, visade stort intresse och hade större motivation att använda sig av digitala 

verktyg i matematikundervisningen (Christensen & Stephens, 2003; Kalelioglu & Gülbahar, 

2014; Wu & Wong, 2007). Resultatet av studierna har varit varierande men de flesta studierna 

har dock inte fått tydliga resultathöjande nivåer på elevernas kunskap i matematik utan 

prestationen har hållit sig på samma nivå som referensgruppen (Christensen & Stephens, 

2003; Kalelioglu & Gülbahar, 2014; Wu & Wong, 2007). Eftersom resultatet inte blir strikt 

lidande av att elever får använda sig av digitala hjälpmedel eller programmering, är det rimligt 

att istället fokusera på lusten av det egna lärandet hos eleverna, vilket är en tillräcklig 

anledning att inkorporera programmering i undervisningen.  

Programmeringen inom undervisningen har i forskningslitteraturen använt sig av olika 

tillvägagångssätt vilket varierar lämpligheten för programmering i matematikundervisning. 

För VBA användes programmet av elever i par för att lösa och kommunicera med varandra 

för att lösa problemet. Även i Scratch användes denna metod med tillägget att eleverna fick 

feedback från andra elever (Calder, 2010; Christensen & Stephens, 2003; Neurath & 

Stephens, 2006; Stephens, 2003). Sådant samarbete kan vara ett sätt att lösa resursproblem, 

ifall det inte finns datorer till alla elever samt att eleverna kan hjälpa varandra om det finns en 

ojämn fördelning av kompetens. Uppgifternas utformning kan även sätta olika 

svårighetsgrader och inriktningar för att programmet ska vara lämpligt för 

matematikundervisningen. Uppgiften kan antingen vara utformat så att eleverna måste lösa 

problemet från grunden (Calder, 2010) eller så kan uppgiften vara en halvfärdig eller färdig 

uppgift, som till exempel ett diagram, som eleverna ska tyda och komplettera (Wu & Wong, 

2007). 

En slutsats är att programmering i matematikundervisningen möjligtvis kan öka kompetensen 

av matematikförståelse för eleverna, men det är också troligt att eleverna blir mer motiverade 

att lära sig matematik om de har tillgång till digitala hjälpmedel. Följaktligen beror denna 

slutsats på val av uppgifter och hur läraren går till väga. 

5.3 Avslutning och vidare forskning 

Eftersom regeringens bestämmelser är nya är studien en färskvara. Då alla åldrar i 

grundskolan kommer att lära sig programmering från grunden betyder detta att inom ett par år 

kommer elever i grundskolan att behöva mer avancerad programmering. Min teori är att jag 

inte tror att Python då kommer att vara tillräckligt svårt för eleverna i högstadiet om ett par år, 

då de har fått programmering integrerat i skolorna. 

Vid en jämförelse mellan skolämnena programmering och matematik har matematiken en mer 

statisk karaktär och relativt oföränderligt innehåll ända sedan folkskolestadgans tillkomst 

1842 (Svensk författningssamling : SFS., 1842) till skillnad från programmering, som följer 

teknikens utveckling (Ruiz, 2011). I programmering tillkommer det många nya språk, vilket 

inte är fallet i matematik. Det är därför viktigt att lärarna får kontinuerliga 
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ämnesfortbildningskurser i programmering och de programmeringsspråk, som är relevanta för 

undervisning och samhälle. Tillsammans med ämnesfortbildningarna kan det vara intressant 

att forska mer på skillnader och likheter mellan olika programmeringsspråk för att se vilka 

språk, som kan användas till vilka syften, samt i vilken svårighetsgrad inom 

matematikundervisningen, speciellt inom Python, då det fortfarande verkar vara ett outforskat 

område. 

Denna studie har i ringa grad behandlat frågan om hur programmering bör användas i 

matematikundervisningen. Vidare forskning och empiriska studier i skolmiljö behövs. De 

tillgängliga studier som finns nu ger till exempel inga klara riktlinjer i det avseendet för 

språken VBA, Scratch och Python för lärare att använda sig av. Således är detta ett tecken på 

att programmering i matematikundervisningen är relativt nytt och i det närmaste outforskat. 

Det behövs flera studier och tester i skolmiljö som vidare forskning.  
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