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Sammanfattning  

Skolverket införde år 2017 ett nytt kursmoment inom ämnet matematik, som var att programmering 

ska användas som metod för problemlösning. Lärarkåren har delade meningar om implementeringen 

av programmering, eftersom en del lärare anser att det redan har varit svårt att hinna med det centrala 

innehållet, och nu med det nya kursmoment, blir lärarna oroliga för att det finns en risk att det nya 

kursmomentet kommer leda till tidsbrist i undervisningen. 

Studiens syfte är att sammanställa forskningsresultat om hur programmering som 

problemlösningsmetod påverkar elevers problemlösning i matematik. Frågeställningen är ”Hur 

påverkar elevers problemlösningsförmåga av att programmering används som problemlösningsmetod 

i ämnet matematik i gymnasieskolan?”.  

Metoden är en allmän litteraturstudie, där nio stycken vetenskapliga artiklar ingår i urvalet. 

Enligt skollagen ska undervisning baseras på vetenskaplig forskning och beprövade erfarenheter. 

Litteraturstudien visar att forskningslitteraturen dokumenterar positiva effekter på 

problemlösningsförmågan av att använda programmering som problemlösningsmetod. 

 

Abstract 
In 2017, the Swedish National Agency of Education introduced a new subject in the mathematics 

courses: Programming as a method of problem solving. Teachers have different opinions about the 

implementation of programming, because some teachers find it already difficult to catch up with the 

central content in the available time and fear that the introduction of this new subject will worsen the 

situation. 

The purpose of the study is to compile results from research literature on how programming as a 

problem solving method affects students’ ability to solve problems. The research question is ”How is 

the problem solving ability of students affected by the use of programming as a problem solving 

method in mathematics in upper secondary school?”. 

The method is a general literature study, where nine scientific articles are included in the sample.  

Teaching shall according to law be based on scientific research and proven experience. The literature 

study shows that research literature documents positive effects on problem solving ability 

programming as a problem solving method.  
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1. Inledning 

Skolverket utförde en revidering av kursplanerna i ämnet matematik i gymnasieskolan under 

2017. Uppdateringen började gälla 2017-07-01 och revideringen ska vara fullt implementerad 

senast till starten av läsåret 2018/2019. Förändringen i kursplanen innebar bland annat att det 

har tillkommit ett nytt moment, programmering, under momentet problemlösning i vissa 

kursplaner för ämnet matematik (Skolverket, 2017a).  

Förändringen innebär att programmering har skrivits fram som en metod att använda vid 

problemlösning för att eleverna ska få fler strategier för matematisk problemlösning. 

Förändringen berör kurserna Matematik 1c, 2c, 3b, 3c, 4 och 5. På grund av förändringen har 

det blivit mer centralt för matematiklärare att arbeta med programmering i undervisningen 

inom gymnasieskolan (Skolverket, 2017a). Det har tydliggjorts att ifall eleverna inte har 

kunskaper om programmering, kan man istället använda kalkylblad, vilket har lett till 

otydlighet kring vad Skolverket egentligen menar med programmering inom ämnet matematik 

(Skolverket, 2017b).  

Det finns olika åsikter om implementeringen av programmering i skolmatematiken eftersom 

kurserna inte utökas tidsmässigt, utan endast utökas med innehåll. En del lärare uttrycker att 

det är utmanade och intressant att fortbilda sig inom programmering. En annan del av 

lärarkåren anser att det har varit svårt att hinna med det centrala innehållet i ämnet innan 

revideringen, och det finns en risk att ändringen kommer leda till tidsbrist i undervisningen 

(Skolvärlden, 2017).  

Digital kompetens blir alltmer viktigt för både lärare och elever och framförallt i elevernas 

kommande arbetsliv (Origo, 2017). Samtidigt som samhället i stort blir mer digitaliserat blir 

det viktigt att undervisningen förändras. Författarens erfarenhet är att matematiklärare sällan 

använder digitala verktyg i undervisningen, trots att digitala verktyg har funnits med i det 

centrala innehållet i ämnesplanen sedan Gy11. Förhoppningsvis kommer programmeringen 

innebära fler möjligheter till variation inom matematikundervisningen och exempelvis kan 

kanske införandet av programmering ge ökad lust och motivation hos eleverna. Ifall elevernas 

motivation och lust ökar kan det leda till att elevernas uppfattning om ämnet matematik 

vidgas och att ämnet blir mer än bara att "räkna i boken".  
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I Skollagen (SFS 2010:800) framhålls att undervisningen i skolan ska vila på en vetenskaplig 

grund och en beprövad erfarenhet. När det kommer till införandet av programmering kan 

denna utgångspunkt ifrågasättas eftersom förutsättningarna och erfarenheterna rörande 

införandet av programmering inom matematiken verkar otillräckligt beforskat i koppling till 

undervisning. Finns det tillräckligt med forskning och dokumentation för att påvisa att det 

finns en beprövad erfarenhet och en vetenskaplig grund att implementera programmering som 

en problemlösningsmetod i skolan? Det är i denna frågeställning som denna uppsats tar sitt 

avstamp.  
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2. Bakgrund 

Nedan presenteras en beskrivning av matematik och problemlösning samt även av 

programmering och dess koppling till ämnet matematik i den svenska skolan. 

2.1 Matematik och problemlösning  

Ett problem anses vara en uppgift som inte är uppenbart lösbar, vilket innebär att en gedigen 

definition blir ytterst subjektiv och beroende av problemlösarens egen förmåga snarare än 

endast hur uppgiften i sig ser ut. Matematiska problem är oftast antingen rent matematiska 

eller i en reell miljö, såsom exempelvis problemen i PISA-undersökningar. Den andra typen 

av problem har en ytterligare nyans än den första, då det utöver matematisk kompetens krävs 

en gedigen språkkunskap för att avkoda och förstå vad som är relevant information i 

problemformuleringen (Szabo & Andrews, 2017).  

 

Experter har arbetat fram en lista över hur man lyckas med problemlösning, främst inom 

matematiken, men som kan användas generellt. Steg ett är att man måste ha verktyg för att 

identifiera vad som är det faktiska problemet. Steg två innefattar att identifiera problemet och 

sålla bort irrelevant information. Steg tre beskriver utforskandet av olika möjliga 

lösningsmetoder och att identifiera olika infallsvinklar och perspektiv. Steg fyra är 

implementationen av steg tre, medan steg fem är en verifiering av lösningen till problemet 

från steg fyra (Rahman & Ahmar, 2016). 

 

Tankesätt som är associerade med matematik och naturvetenskap, såsom resonemang och 

problemlösning, kallas analytiskt tänkande. Den nuvarande undervisningen i matematik och 

naturvetenskapliga ämnen har varit utformad för att lösa problem, med en trestegsprocess. I 

studien av Olabe, Basogain, Olabe, Maíz, och Castaño (2014) har två olika sorters 

matematiska problem kategoriserats: Typ A-problem och Typ B-problem. Typ A-problem är 

uppgifter som har samma karaktär och struktur som uppgifter på standardiserade tester, såsom 

PISA1, SAT2 och ACT3. Exempel från ett PISA-test, som belyses i studien är "Ett vindsgolv 

har en kvadratisk form med sidans längd 12 meter. Vilken area har vindsgolvet?". Ifall 

                                                 
1 PISA (Programme for International Student Assessment) 
2 SAT (Scholastic Aptitude Test) 
3 ACT (American College Testing) 
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trestegsprocessen används, leder denna till att eleverna ska plocka ut nyckelorden såsom 

kvadrat, 12 meter och area. Eleverna ska även identifiera areaformeln och använda korrekta 

siffror i formeln. Konsekvensen av att arbeta med Typ A-problem blir att eleverna inte 

behöver förstå reglerna för att kunna använda dem. Typ B-problem har beskrivits som icke-

deterministiska av sin natur och lösningsgång. Lösningsgången av Typ B-problem" kräver 

mer interaktion med problemmiljön och även ett mer avancerat tänkande till skillnad från vad 

använts vid Typ A-problem. Ett exempel på ett Typ B-problem är att "Skapa och animera en 

fjäril som bara kan flyga och detektera kollision med väggar. Fjärilen lever i ett växthus som 

har 16 rum. Alla rummen är sammanlänkade med närliggande rum via öppna dörrar. Fjärilen 

måste ha tillgång till alla rum." Studien undersökte när Typ A-problem och Typ B-problem 

dyker upp i skolan och i så fall om kursplanerna inom matematiken bör uppdateras för att 

innehålla flera Typ B-problem i undervisningen. Studiens resultat visar att skolmatematiken i 

Spanien är utformad för att eleverna ska kunna lösa Typ A-problem, medan vardagsproblem 

är av Typ B-problem. Slutsatsen är att uppgifter som har karaktären "Typ B-problem" saknas i 

skolmatematiken, och att skolmatematiken borde uppdateras för att kunna återspegla mer 

vardagsproblem inom skolmatematiken (Olabe, Basogain, Olabe, Maíz, & Castaño, 2014). 

 

2.2 Problemlösningsförmåga 

Enligt Skolverkets definition av problemlösning, kan problemlösning användas både som mål 

och medel. Problemlösning som mål innebär att eleverna ska få möjlighet att utveckla 

förmågan att lösa matematiska problem, vilket bland annat innebär att eleverna ska kunna 

analysera och tolka problemet samt även kunna genomföra resonemang. 

Problemlösningsförmåga som medel innebär att aktivt kunna formulera och uppmärksamma, 

tillsammans med andra samt individuellt, matematiska problem samt använda sig av 

problemlösning för att utveckla andra förmågor. Skolverket framhåller att eleverna kan ges 

möjlighet att utveckla sin problemlösningsförmåga genom metakognitiva reflektioner, vilket 

handlar om att diskutera och prova på olika lösningar, metoder samt strategier (Skolverket, 

2017b). 

 

Ahlström (1996) har en liknande definition av problemlösning som Skolverket (2017b). 

Problemlösning är viktigt i vardagslivet och samhället för att kunna ha en förståelse och 

kunna påverka som en demokratisk medborgare i samhället. Ahlström (1996) framhåller att 



 

 

5 

 

det är betydelsefullt att lösa problem eftersom man då utvecklar tankar, självförtroende, 

analysförmåga, idéer, samt kreativitet och tålamod. Via problemlösning lär man sig även att 

upptäcka samband, förfina det logiska tänkandet, planera och göra sig beredd på att klara av 

situationer i livet. Det krävs att människor löser många olika problem under en lång tidsperiod 

för att man ska bli en bra problemlösare och om människor är bra problemlösare kan de även 

upptäcka och åtgärda fel.  

 

Lester (1996) framhåller att problemlösning påverkas av minst fem kategorier av faktorer, 

vilka är beroende av varandra. Kategorierna är: kunskapande och användning, kontroll, 

uppfattning av matematik, affekter samt socio-kulturella sammanhang. Kunskapande och 

användning kan sammanfattas som förståelsen av matematik och innebär hur man tillgodoser 

sig kunskaper såväl formella som informella och hur kunskaperna tillämpas. Kontroll handlar 

om hur man hanterar olika matematiska situationer. Inom kontroll ingår även metakognitiv 

kunskap (hur man planerar, utvärderar och styr sitt egna tänkande) samt hur individen 

arrangerar och fördelar tillgängliga resurser. Lester (1996) framhäver att studier har påvisat att 

metakognitiv kunskap är det som skiljer mellan en bra och en sämre problemlösare. 

Uppfattningar av matematik innefattar elevernas kunskap och uppfattningar om sig själv, om 

matematik samt de moment som finns i matematikuppgifter. Det är uppfattningarna som 

skapar attityder, känslor och även styr över de beslut som tas under en matematisk aktivitet, 

Affekter innefattar känslor och attityder, såsom motivation, förmåga att kunna stå emot 

svårigheter samt förmåga att inte ge upp. Människor kan exempelvis ha utvecklat en viss 

attityd mot något område inom matematiken som kan påverka prestationerna inom 

matematiken. Socio-kulturellt sammanhang innefattar hur utvecklingen påverkas av mänskligt 

beteende eftersom utvecklingen sker i sociala och kulturella situationer och beror på förståelse 

för, och även användandet av idéer, och tekniker i matematik (Ahlström, 1996).  

Guven och Cabakcor (2013) har kommit fram till liknande faktorer som Lester (1996), dock 

har Guven och Cabakcor (2013) namngett dessa lite annorlunda samt även tagit med 

ytterligare faktorer. Forskarna undersökte bland annat hur de affektiva faktorerna påverkar 

sjundeklassares prestationer i problemlösning. De affektiva faktorerna som forskarna 

undersökte var elevernas uppfattningar om problemlösning, elevernas self-efficacy4 inom 

                                                 
4 Self-efficacy (upplevd självförmåga) 
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matematik, elevernas attityder gentemot problemlösning och elevernas eventuella 

matematikångest. Guven och Cabakcor (2013) har använt Banduras (1997) definition på self-

efficacy, vilken är: ”an individual´s self-judgement about his capacity to deal with a particular 

problem.” (s.132). Self-efficacy är en faktor som påverkar motivation positivt. Ju högre tilltro 

elever har till sin egen förmåga, desto mer positivt påverkas deras prestationer i matematik 

och problemlösning. Resultatet visade att det fanns en liten men positiv korrelation mellan 

elevernas self-efficacy och deras prestationer i problemlösning. Resultaten visade en positiv 

måttlig statistisk signifikant korrelation mellan elevernas uppfattningar och deras prestationer 

i problemlösning. Det fanns även en måttligt positiv statistisk signifikant korrelation mellan 

elevernas akademiska resultat och deras prestation inom problemlösning. Avslutningsvis kom 

studien fram till att elevernas problemlösningsprestationer påverkades av affektiva faktorer 

såsom self-efficacy, elevernas uppfattningar/tilltro inom problemlösning, matematikångest 

samt attityder gentemot problemlösning.  

 

I det här examensarbetet har faktorerna i Guven och Cabakcor (2013) och Lester (1996) 

använts för att skapa en modell som författaren ska använda sig av när hon diskuterar 

resultatet från litteraturstudien. Modellen består av faktorerna affektiva faktorer, som i sin tur 

består av matematikångest, attityder inom matematiken, uppfattningarna om matematik, där 

self-efficacy och elevernas uppfattning inom problemlösning är inkluderat samt kontroll, 

kunskapande och användning och slutligen socio-kulturellt sammanhang, se figur 1. 

 

 

Figur 1: En modell över viktiga faktorer som påverkar problemlösningsförmåga baserad på Lester (1996) och Guven och 

Cabakcor (2013) 
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2.3 Programmering och kalkylprogram/kalkylblad 

Programmering i databehandlingssammanhang innefattar skrivande av instruktioner för vad 

datorn ska utföra för arbete. Vid dataprogrammering används särskilda programmeringsspråk 

som är uppbyggda på olika sätt. En del programmeringsspråk är uppbyggda med skriven kod 

medan andra är uppbyggda av block. I dagens samhälle har det blivit mer otydligt vad 

programmering och utnyttjande av så kallade tillämpningsprogram egentligen är. 

Tillämpningsprogram kan exempelvis vara kalkylprogram (NE, 2017a). När ett 

programmeringsspråk används innebär det att en exakt syntax och semantik används för att 

kunna tolkas av datorn och då saknas de naturliga språkens flexibilitet och uttryckskraft (NE, 

2017b). Kalkylprogram innebär att det är en särskilt typ av dataprogram vilket möjliggör att 

användaren enskilt kan konstruera program för omfattande interaktiva beräkningar. Ett vanligt 

kalkylprogram är exempelvis Microsoft Excel (NE, 2017c).  

 

På 1960-talet redogjorde Seymour Papert för en ny vision som handlade om på vilket sätt 

datorer skulle kunna bli en del av barns liv. Under 1960-talet kostade en dator flera 

tiotusentals dollar. Papert trodde att en dag skulle alla ha tillgång till en dator och lade även 

den intellektuella grunden för hur datorer skulle kunna förändra alla barnens sätt att lära och 

leka. Papert hade en annan vision än andra forskare. Hans vision var att barnen borde ha makt 

över datorerna och att barnen skulle kunna använda datorerna till att experimentera, utforska 

och uttrycka sig. Papert och hans kollegor utvecklade programspråket Logo vid 

Massachusetts Institute of Technology. Logo var speciellt tillgängligt för barn; där kunde 

barnen skapa sina egna berättelser, spel och bilder med hjälp av programmering. Scratch är en 

uppföljning på Logo (Umaschi Bers & Resnick, 2016). Nedan följer en kort beskrivning av 

några vanliga programmeringsspråk. 

2.1.1 Scratch 

En forskningsgrupp via namnet LifeLong Kindergarten på MIT Media Lab har utvecklat 

programspråket och nätgemenskapen Scratch. Scratch används av miljoner unga människor i 

hela världen (Umaschi Bers & Resnick, 2016). Scratch är ett grafiskt programmeringsverktyg 

där man istället för att skriva en kod använder pusselbitsliknande block som bygger upp 

programmet (Thoresson, 2013), vilket innebär att Scratch brukar kallas blockprogrammering. 

Blocken har olika former och sätts ihop på intuitiva sätt. Programmering i Scratch kan 
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jämföras med att skapa en teater. Man kan kombinera bakgrundsbilder, musik och figurer, och 

det är med hjälp av programmering som man bestämmer hur de olika delarna samverkar med 

varandra eller exempelvis hur karaktären rör sig på scenen under sitt framträdande. 

Bakgrundsbilder, musiken och figurerna, som finns i programmet, kan vara egenskapande, 

uppladdade från hemsidan eller inbyggda i Scratch (Haggle, 2017).  

 

Scratch finns att användas både som en applikation och 

på webbsidan, vilket gör Scratch lättillgängligt 

(Thoresson, 2013). Scratch är främst riktat mot barn 

som är 8 år och äldre. Det finns även Scratch Jr som är 

ägnat för barn mellan 5 och 7 år (Umaschi Bers & 

Resnick, 2016). På Scratchs hemsida finns det möjlighet 

att dela med sig av sina gjorda projekt och ta del av 

andras projekt och på så sätt söka inspiration ifrån 

varandra (Haggle, 2017). 

2.1.2 Java 

Java är ett imperativt objektorienterat språk. Imperativt innebär att språket i princip är en 

samling sekventiella kommandon eller instruktioner till 

datorn och objektorienterad talar om med vilken 

programmeringsmetod man ska angripa 

programmeringsuppgifter med. En stor fördel med att 

programmera med Java är att Java är plattformsoberoende. 

Java bygger på ett relativt litet språk med få konstruktioner 

och begrepp, vilket underlättar när man ska börja 

programmera med Java. För större projekt inom Java kan 

man använda sig av bibliotek, vilket innehåller färdiga programvarukomponenter så man inte 

måste bygga upp alla funktioner och kommandon från grunden (Franzén, 2003). 

Figur 2: Scratch (Hämtad 2018-01-02, från 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scratch_example_b

ee_maya_german.png) 

Figur 3: Java (Hämtad 2018-01-02, från 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Java_keywor

ds_highlighted.png) 
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2.1.3 Python 
Python är ett mångsidigt och textbaserat 

programmeringsspråk. Vid en jämförelse 

mellan Python och Scratch så tar det längre 

tid att lära sig Python, men i Scratch är 

användaren mer begränsad. Fördelarna med 

Python är att det är lätt att lära sig använda. 

Koden är lättare att läsa och skriva än i 

många andra programmeringsspråk. Python 

innehåller även ett bibliotek, med färdiga 

koder som man kan använda. Python kan 

användas för att skapa mer riktiga program. 

Eftersom Python och Scratch är ganska lika kan det vara fördelaktigt att börja använda 

Scratch för att sedan gå över till att använda Python (Vorderman, 2015). 

Introduktionskurser i programmering har ofta präglats av stora avhopp och behandlar enligt 

studenterna själva, väldigt abstrakta och komplexa koncept. Nikula, Sajaniemi, Teddre och 

Wray (2007) fann att det blev färre avhopp om man använde Python som det första 

programmeringsspråket på introduktionskurser i programmering. Studenterna fick positivare 

inställning till programmering och studenterna kom snabbare igång med att skriva en 

fungerade kod än på tidigare kurser där man använde sig av ett annat programmeringsspråk. 

Författarnas resultat indikerade att det är mer användarvänligt att använda Python vid 

introduktion av programmering (Nikula, Sajaniemi, Tedre & Wray, 2007). 

2.4 Programmering och problemlösning 

Programmering handlar om att finna lösningen på ett problem eftersom individen måste 

fundera kring hur datorn ska förstå och kunna hjälpa till att lösa problemet. Om datorn ska 

förstå, måste individen uttrycka sig precist (se steg två under rubrik 2.1), vilket har hävdats 

leda till att individen använder sig av problemlösning när individen genomför 

programmeringen. Om individen ska klara att lösa problem, måste individen undersöka 

möjliga lösningar till problemet samt dela upp problemet i delar innan individen kan se 

helheten i problemet (Saeli, Perrenet, Jochems & Zwaneveld, 2011). Pardemean, Honni och 

Evelin (2011) fann i sin studie att programmering stärker elevernas problemlösningsförmåga 

Figur 4: Python (Hämtad 2018-01-02, från 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:IPython.png) 
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och deras kreativitet. Även Taylor, Harlow och Forret (2010) fann i sin studie att 

programmering förbättrar problemlösningsförmågan hos individer. 

2.4.1 Programmering i matematikundervisningen i Sverige 

I samhället har det pågått och pågår en utveckling från ett industrialiserat till ett digitaliserat 

samhälle, vilket har gjort att digital kompetens har fått en betydande roll. Digital kompetens 

består av i vilken omfattning individen är förtrogen med digitala verktyg och förmågan att 

hänga med i den digitala utvecklingen samt den digitala utvecklingens inverkan på individen. 

Digital kompetens innefattar flertalet områden, som färdigheter att använda digitala verktyg 

och förståelsen för den förändring som digitaliseringen betyder för samhället, på grund av 

möjligheter och risker, samt även motivation att delta i utvecklingen. Om individen ska ha 

möjlighet att ansvara för sin kompetensutveckling, det livslånga lärandet och sitt val av yrke, 

behöver det finnas ett stort antal möjligheter till det ovan nämnda. En av möjligheterna kan 

vara individualisering, vilket är en effekt som fås av digitaliseringen. Individualiseringen ger 

en fördjupad kunskap om individens behov samt påverkar skolans möjlighet att främja 

individernas möjlighet till livslångt lärande (SOU 2016:89).   

Skolverkets uppföljning av IT-användning och IT-kompetens inom skolan 

Skolverket har vart tredje år genomfört kontinuerliga uppföljningar av IT-användningen och 

IT-kompetensen inom skolan. Genom Skolverkets uppföljning år 2016 har det framgått att 

satsningen av en till en (1:1) har kommit längst inom gymnasieskolan. En till en innebär att 

varje elev inom skolan har en egen dator eller surfplatta. Elevernas IT-användning har ökat 

lite inom ämnet matematik, exempelvis vid beräkningar, skapandet av diagram samt arbetet 

med statistik, dock har det varit fortsatt ovanligt att eleverna använder dator eller surfplattor 

på matematiklektionerna. (Skolverket, 2016b).  

Lärarna har ansett att klassrumsarbetet blir avbrutet av elevernas användning av sociala 

medier eller sms osv. Uppföljningen påvisade att hälften av gymnasieeleverna upplever sig 

duktiga på användandet av kalkylprogram (Skolverket, 2016b).  

Hälften av gymnasielärarna har ett stort behov av kompetensutveckling inom användandet av 

IT som ett pedagogiskt verktyg. Lärarna ställs inför nya problem och det är skolans uppgift att 

förstå, hantera när och hur man använder sig av digitala redskap (Skolverket, 2016b). Ungefär 

hälften av grundskolelärarna uppfattar ett kompetensutvecklingsbehov inom programmering.  
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Förslag på en nationell IT-strategi för gymnasieskola och vuxenutbildning 

Regeringen gav Skolverket i uppdrag att föreslå nationella IT-strategier för skolväsendet. 

Förslagen ska visa hur digitaliseringen ska tillvaratas i undervisningen och administration. 

Det ska också framgå förslag om forskning och uppföljning (Skolverket, 2016a). 

Skolverket (2016a) hänvisade till att det finns ganska lite samlad kunskap om hur olika länder 

har arbetat med strategin kring digitaliseringsfrågor och resultaten av dessa. Det har saknats 

forskning inom området för klassrumsnära arbetet med digitaliseringen, och det kräver 

betydelsefulla investeringar för att kunna studera mer systematiskt vilka effekter de digitala 

praktikerna har, och då även vilka som ska spridas vidare.  

 

Om digitaliseringen används korrekt, får eleverna möjlighet att utveckla förmågor inom 

diverse områden, vilket även kan bidra till att öka motivationen genom att arbeta med 

förmågor, bland annat problemlösning och kreativt skapande.  

En ökad digitalisering kan leda till att eleverna får omedelbar återkoppling på sina 

prestationer och då krävs att de digitala lösningarna är lättillgängliga samt finns tillgänglig via 

den pedagogiska plattformen inom skolan (Skolverket, 2016a).  

 

Uppdraget om nationella IT-strategier för skolväsendet 

Skolverket har gjort bedömningen att programmering ska ingå som del i övrig undervisning, 

och inte som ett eget ämne inom grundskolan. Programmering ska utgöra en del av 

matematisk problemlösning och eftersom grundskolan förändras, kommer även 

gymnasieskolan att förändras. Det innebär att Skolverket förbereder att göra 

programmeringskurser mer lättillgängliga på flera nationella gymnasieprogram. Förändringen 

inom grundskolan leder till att programmeringskurserna på gymnasienivå kommer att behöva 

revideras samt att Skolverket föreslår ändringar i de gymnasiegemensamma ämnen och då 

ingår ämnet Matematik (Skolverket, 2016c).  

Ändringen inom Matematik handlar om att stärka arbetet med digitala verktyg, genom 

programmering i de högre kurserna och c-inriktningen. Programmering ska användas i 

gymnasieskolan på samma sätt som i grundskolan, dvs. för matematisk problemlösning 

(Skolverket, 2016c).  
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NCM (Nationellt centrum för matematikutbildning) har kommit med kritiken att det saknas 

stöd i forskning för ändringen av styrdokumenten. Göteborgs Universitet framhåller att det 

finns problem med ändringen eftersom det faktiskt saknas vetenskapliga grunder för den. 

Dock är man positivt till ändringen eftersom de kollegiala arbetsformerna stärks och man 

anser trots kritiken att det är en bra förändring. Malmö stad och Lärarförbundet anser att 

ändringen ska träda i kraft redan höstterminen 2017, vilket är orealistiskt eftersom det krävs 

en omfattande kompetensutveckling hos personalen i skolan. Kompetensutveckling tar tid och 

lärarna måste därför få tid och möjligheter att utveckla sin undervisning. Sveriges 

Matematiklärarförening (SMaL) kritiserar programmering i grundskolan med att ämnet hör 

bättre samman med teknikämnet. Dock är man positiv till användningen av digitala verktyg.  

Skolverket (2016c) framhåller att förslaget innebär ett utbyggt centralt innehåll, vilket kan 

betyda att det krävs mer undervisningstid eftersom man inte har arbetat med programmering 

tidigare. Skolverkets förslag påverkar lärarutbildningarna, som måste ge blivande lärare 

möjlighet att utveckla sin digitala kompetens och didaktik.  
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2.5 Syfte och frågeställning  

Eftersom Regeringen och Skolverket har beslutat att införa programmering inom ämnet 

matematik inom skolan, är det viktigt att söka vetenskaplig grund för beslutet. Syftet med 

litteraturstudien är att undersöka på vilka sätt problemlösningsförmågan påverkas av att 

programmering används som problemlösningsmetod i matematik. Litteraturstudiens 

frågeställning är följande: 

 Hur påverkas elevers problemlösningsförmåga av att programmering används som 

problemlösningsmetod i ämnet matematik i gymnasieskolan? 
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3. Metod och genomförande 

Examensarbetet skrivs inom lärarprogrammet vid Linköpings universitet i ämnet matematik 

och är av typen forskningskonsumtion. Metoden har bestått av en allmän litteraturstudie och 

syftet har varit att försöka skapa en sammanställning över den publicerade forskningen utifrån 

uppsatsens syfte och frågeställningar. En allmän litteraturstudie består av ett specifikt syfte, 

beskrivning av litteratursökning, urvalskriterier, en kritisk granskning av litteraturen samt 

resultatredovisning och rekommendationer. Det är även viktigt att man kvalitetsbedömer den 

valda litteraturen eftersom det annars kan finnas risk för att felaktiga slutsatser dras (Eriksson 

Barajas, Forsberg & Wengström, 2013).  

3.1 Litteratursökning 

I litteraturstudien användes sökmotor UniSearch5 via Linköpings Universitetsbiblioteket samt 

även databasen ERIC6 (Education Resources Information Center). UniSearch är en söktjänst 

via Linköpings Universitetsbibliotek, som söker på böcker, artiklar etc. ERIC är en bredare 

databas som innehåller vetenskapliga och övriga tidskriftsartiklar, avhandlingar samt böcker 

etc. om bland annat pedagogik. UniSearch har använts för att få en bra överblick om vad som 

finns tillgängligt och få en stor bredd på olika referenser. I sökningarna användes sökorden 

"problem-solving", ”problem solving”, "programming", "math*", "school" och "education", 

eftersom litteraturstudien handlar om programmering, problemlösning och matematik. 

Sökorden kombinerades på olika sätt och resulterades i träfflistor av artiklar som finns i tabell 

1. Sökning med asterisk (*) genererar sökträffar med alla möjliga ändelser av sökordet. När 

man använder sig av ordet ”AND” i litteratursökningen, blir sökningen betydligt smalare och 

ger mer relevant resultat (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Vid sökningen i 

ERIC användes vid första sökningen ordet AND mellan sökorden, precis som i sökningen i 

UniSearch, dock blev resultatet endast tre träffar som var irrelevanta för denna studie. Således 

utvidgades sökningen i ERIC genom att ta bort ordet AND i sökningen. 

Litteratursökning genomfördes även med svenska sökord i sökmotorn UniSearch, vilket inte 

resulterade i några relevanta artiklar. Eftersom det endast blev ett fåtal träffar på svenska 

                                                 
5 http://www.bibl.liu.se/?l=sv 
6 https://eric.ed.gov/ 
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orden "programmering", "problemlösning", "matematik", "skola" och "utbildning", 

kompletterades sökningen på svenska med en sökning via Google Scholar 7för att se om det 

gav några relevanta artiklar. Träffarna blev mest examensarbeten inom "programmering", 

"matematik" och "problemlösning", med varierande kombination av sökorden. Google 

Scholar är en webbsökmotor som använder fulltextdokument av vetenskaplig litteratur från 

olika publiceringsformat och innehåller även publikationer som inte är ”peer-review” 

granskade (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). 

Efter tips om Skolforskningsinstitutets rapport "Digitala lärresurser i 

matematikundervisningen" som publicerades i mitten på november 2017, studerades 

rapporten. Rapporten inkluderar bland annat digitala verktyg inom gymnasieskolan och 

innehåller två vetenskapliga artiklar, som behandlade digitala verktyg relevanta för 

litteraturstudien. De två vetenskapliga artiklarna blev exempel på s.k. ”snöbollsurval”, som 

innebär att man studerar referenslistan hos andra referenser och studerar de referenser som 

man finner intressanta (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013).  

3.2 Avgränsning i sökningen 

Sökningen avgränsades genom att sökningen endast skulle resultera i artiklar som genomgått 

”peer-review” samt publicerats år 2000 eller senare. Avgränsningen av årtal gjordes för att 

litteratursökningen skulle vara relevant och innehålla aktuellt material. ”Peer-review” innebär 

att oberoende experter inom det särskilda området har granskat materialet före publicering. 

3.3 Urval av artiklar 

Som framgår från tabell 1 nedan, resulterade sökningarna i ett stort antal artiklar som 

potentiellt var relevanta för att besvara frågeställningen. Det har skett en bortsållning av 

artiklar eftersom många artiklar har saknat någon relevans för litteraturstudien, vilket har skett 

genom granskning av artikelns rubrik, nyckelord och abstrakt. Många artiklar blev bortvalda 

eftersom de endast behandlade problemlösning inom matematiken eller problemlösning inom 

programmering men utan kopplingar till matematik.  

                                                 
7 https://scholar.google.se/ 
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Andra artiklar blev bortvalda efter en mer ingående analys då det visat sig att artiklarna var 

irrelevanta trots att deras abstrakt var aktuellt. En del artiklar som har valts bort, har handlat 

om lärandesstilar, inlärningsstilar medan några andra inte har nämnt matematik och andra 

artiklar som har handlat om något annat område. Några få har handlat om en 

korrelationsanalys av hur olika begrepp förhåller sig till varandra genom att bland annat 

studera PISA och liknande tester. 

De utvalda artiklarna skulle endast behandla problemlösning med hjälp av programmering. 

Litteraturen skummades utifrån problemlösning och programmering och då framkom 

intressant och relevant litteratur som sedan har granskats mer noggrant. Vetenskapliga texter 

till litteraturstudiens bakgrund, har hittats via sökningarna bland de artiklar, som har visat sig 

vara irrelevanta för litteraturstudien, men relevanta för litteraturstudiens bakgrund i stället. 

Det har även gjorts "snöbollsurval" på vissa av de relevanta artiklarna, där vissa referenser har 

granskats. 

Här nedan presenteras de utvalda artiklarna, sökord och vilken databas som har använts i 

litteratursökningarna. 
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Tabell 1: Sökningar i ERIC och UniSearch. 

Sökord Övriga 

begränsningar 

Antal 

träffar 

Utvalda artiklar Databas/sökmotor 

Problem-

solving AND 

programming 

AND math* 

AND school* 

2000-2018 

Peer-reviewed 

1011 Gökçe, Yenmez & 

Özpinar (2017), 

 

Psycharis & Kallia 

(2017), 

 

Bandele & Adekunle 

(2015), 

 

Calder (2010), 

UniSearch 

Problem-

solving 

programming 

math* 

education 

Peer-reviewed 

only, full text 

available on 

ERIC 

168 
Kalelioglu & 

Gülbahar (2014), 

 

Tritrakan, Kidrakarn 

& Asanok (2016),  

 

Korkmaz (2016), 

ERIC 

Teaching AND 

Learning AND 

Mathematics 

AND Eritrea 

 4 
Engerman, Rusek & 

Clariana (2014) UniSearch 

Snöbollsurval 

Excel AND 

algebra AND 

problem solving 

 70 
Swanepoel & Melake 

Gebrekal (2010) UniSearch och 

Google Scholar för 

fulltext 

Snöbollsurval 
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3.4 Analys av de valda artiklarna 

En modell har utarbetats i bakgrunden för att möjliggöra en mer strukturerad diskussion 

utifrån resultatet. Modellen som utarbetats finns beskriven under avsnitt 2.2 och även 

presenterats som figur 1. De valda artiklarna analyserades utifrån frågeställningen och sedan 

kategoriserats efter modellen.  

Analysen av den valda litteraturen har skett genom en kvalitetsgranskning. 

Kvalitetsgranskningen finns beskriven i avsnitt 5.3.  
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4. Resultat 

Nedan sammanfattas de artiklar som ingår i urvalet inom litteraturstudien och handlar om hur 

problemlösningsförmågan påverkas av att använda programmering antingen som en 

problemlösningsmetod inom matematiken eller som ett eget ämne parallellt vid sidan av den 

andra ordinarie undervisningen. Resultatet diskuteras sedan utifrån modellen över de fem 

faktorerna som påverkar problemlösningsförmågan: affektiva faktorer, uppfattningar om 

matematik, kontroll, kunskapande och användning och socio-kulturellt sammanhang (se 

avsnitt 2.2, figur 1). 

4.1 Psycharis och Kallia (2017): The effects of computer programming on high school 

students’ reasoning skills and mathematical self-efficacy and problem solving 

Vid en gymnasieskola i Grekland undersökte forskarna Psycharis och Kallia effekten av att 

använda dataprogrammering i ämnet matematik och huruvida dataprogrammeringen 

påverkade resonemang, self-efficacy och problemlösning. Resonemang definieras hos 

Psycharis och Kallia utifrån Bruner (1957) som processen att göra ett antagande och dra 

slutsatser från information. Self-efficacy är viktigt eftersom self-efficacy påverkar elevernas 

tilltro till sina egna förmågor inom matematiken, vilket leder till att eleverna vågar att ge sig 

in i utmaningar. Self-efficacy påverkar också hur engagerade eleverna är i matematikproblem. 

Elever som har högre nivåer av self-efficacy har mer utvecklade metakognitiva färdigheter 

och är i högre grad självständiga.  

 

I studien deltog 66 gymnasieelever, som delades in i två grupper, en experimentgrupp och en 

kontrollgrupp. Experimentgruppen deltog i en programmeringskurs "Utvecklandet av 

applikationer i datorprogrammeringsmiljöer", vilken gavs inom gymnasieskolan. 

Programmeringsspråket i kursen var en grekisk version av Pascal, och kursen lästes parallellt 

med matematik för att kunna undersöka matematisk problemlösning och self-efficacy. 

Kontrollgruppen fick studera på samma sätt förutom programmeringskursen. Innan studien 

började, fick båda grupperna genomgå samma introduktionskurs i dataprogrammering för att 

forskarna skulle mäta elevernas resonemangsfärdigheter. Metoden, som forskarna använde sig 

av, var att göra ett förtest samt ett eftertest i både introduktionsprogrammeringskursen och 

den formella dataprogrammeringskursen. Förtestet användes för att kontrollera att grupperna 
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inte skiljde sig åt för mycket, eftersom det då skulle bli ett skevt resultat. Förtestet och 

eftertestet bestod av ett anpassat test från den nationella granskningsnämnden för studenter i 

klass 12, som var baserat på den särskilda kursplanen. Resonemangsfärdigheterna undersöktes 

med ett mätinstrument, som bestod av 72 flervalsfrågor. Varje fråga beskrevs med en eller 

flera meningar samt en extra mening eftersom eleverna skulle bestämma om den extra 

meningen stämde överens med de föregående meningarna. Förtestet genomfördes i oktober 

månad och eftertestet genomfördes i april månad efter 90 undervisningstimmar.  

 

Resultatet av experimentgruppens eftertest visade att deras self-efficacy hade ökat, vilket det 

inte hade gjort för kontrollgruppen. Det tydde på att dataprogrammering skulle kunna påverka 

elevernas self-efficacy positivt. Vid mätningen av problemlösning, visade resultatet ingen 

statistisk signifikant skillnad mellan grupperna. Den enda skillnaden var att 

experimentgruppen hade ett högre medelvärde än kontrollgruppen. Det var inte tillräckligt för 

att kunna bekräfta att dataprogrammering stödjer problemlösningsförmågan. Psycharis och 

Kallia (2017) hänvisar till att befintlig forskning tyder på att dataprogrammering har en 

positiv effekt på problemlösningsförmågan. När forskarna analyserade den eventuella 

effekten på elevernas resonemangsförmåga visade resultatet att dataprogrammering påverkade 

och utvecklade elevernas resonemangsförmåga positivt. Ytterligare resultat från studien är att 

det inte var det specifika programmeringsspråket som påverkade elevernas olika färdigheter, 

eftersom deras programmeringskurs var inriktad mot att lära sig utveckla algoritmer och inte 

ett specifikt programmeringsspråk. Sammanfattningsvis kunde dataprogrammering ha en 

positiv inverkan som gynnar problemlösningsförmågan och resultatet påvisade att 

dataprogrammering påverkade resonemangsförmågan och self-efficacy positivt. 

4.2 Calder (2010): Using Scratch: An integrated problem-solving approach to mathematical 

thinking 

Calder (2010) gjorde en undersökning, som innebar att en klass i årskurs sex fick skapa 

matematiska spel för talförståelse åt elever i årskurs ett genom att använda programmet 

Scratch. Forskaren undersökte hur det matematiska tänkandet blir synligt när eleverna arbetar 

med Scratch. Scratch gav eleverna möjlighet att kombinera programmets olika block och 

sedan få direkt återkoppling om resultatet i programmeringen, när eleverna använde 

programmet för geometri och mätningar, vilket innefattade olika begrepp såsom koordinater, 
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längdmätningar och vinklar. Eleverna arbetade i par under två veckor. Under dessa två veckor 

skrev eleverna bloggar, där de dokumenterade sina reflektioner och framsteg. Eleverna i 

årskurs sex talade med läraren för årskurs ett om vilka begrepp och aktiviteter, som de yngre 

eleverna var vana vid. De yngre eleverna fick också delta under utvecklingsprocessen och 

prova spelen. De gav formativ återkoppling om spelen genom att tala om vad de tyckte om i 

spelen och hur spelen påverkade deras lärande. De äldre eleverna fick också dela med sig av 

sina projekt varje dag i helklass och resterande elever fick komma med förslag och ge 

formativ återkoppling och ställa frågor.  

 

Metoden i studien bestod av intervjuer med lärare och elever och klassrumsobservationer i 

kombination med en observation och diskussioner. Utöver resultatet av studien verkade det 

också som om programmeringen i Scratch tycktes ha en underlättande funktion för elevernas 

förståelse av konceptuellt matematiska tänkande i årskurs sex, enligt Calder (2010). Scratch 

gav eleverna i årskurs sex möjligheten att experimentera och även justera vid fel i 

programmeringen, vilket tycktes ha en positiv effekt eftersom de fick tillfälle att reflektera 

över deras tillvägagångssätt. Resultatet av studien visade att eleverna i årskurs sex utvecklade 

sitt matematiska tänkande och även sin problemlösningsförmåga. Eleverna i årskurs sex 

deltog i en problemlösningsprocess, vilket innebar att de fick anstränga sig och ändra sitt sätt 

att tänka. De fick även ändra sitt matematikspel i samband med återkoppling från flera 

instanser dvs. de övriga eleverna. Eleverna använde logik och resonemang vid utvärdering 

och tolkning i projektet, men även relationellt tänkande, dvs. samband mellan elevernas 

handlingar och vad som sedan hände i programmet. 

4.3 Gökce, Yenmez och Asanok (2017): An analysis of mathematics education students' 

skills in the process of programming and their practices of integrating it into their teaching 

Det har blivit viktigt att ha datakompetens och forskarna påpekade att även lärare och 

lärarstudenter förväntades ha datakompetens. Programmering var det centrala området för 

denna studie. 42 turkiska matematiklärarstudenter deltog i en kurs på 14 veckor om algoritmer 

och grunderna för programmeringsspråket C. Forskarna studerade dessa studenters färdigheter 

i att programmera och deras metoder för att integrera programmering i sin egen undervisning i 

det blivande yrkeslivet. Gökce, Yenmez och Asanok (2017) hänvisar till att programmering 

anses vara en kognitiv färdighet. Kognitiv färdighet innefattade mentala beskrivningar, 
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felsökning, strukturering av begreppsmässig kunskap, utförande av några beräkningar samt 

förståelse av programmet. Då ingen kontrollgrupp fanns i studien, användes en en-grupps för- 

och efter-tests design. Man undersökte fyra områden, "holistiska och analytiska sätt att 

tänka”, "kritiskt tänkande", "problemlösning" och "metakognitiv medvetenhet". En metod 

utvecklad av Umay och Ariol (2011) användes för det första området och deltagaren fick ta 

ställning till om de tänker analytiskt, holistiskt eller om de inte tar ställning alls i fem 

presenterade scenarion. Kritiskt tänkande testades med "California Critical Thinking 

Disposition Inventory" framtagen som ett resultat av Delphi Forskningsrapport (1990), som 

sedan anpassats till turkiska språket av Kökdemir (2003). Där används en 6 poängs 

Likertskala där man tar ställning till 51 frågor. Likhetskalan är en skala där forskarna mäter 

olika attityder hos respondenten. För att testa problemlösning användes "Problem Solving 

Inventory" utvecklad av Hepper och Peterson (1982) och översatt till turkiska av Sahin, Sahin 

och Heppner (1993). Den består av en 6 poängs Likertskala med 35 frågor. Slutligen testades 

metakognitivt medvetenhet med "Metacognitive Awareness Inventory" framtagen av Schraw 

och Dennison (1994) och översatt till turkiska av Akin, Abaci och Cetin (2007). Den består av 

en 5 poängs Likertskala med 52 frågor.  

Resultatet var inte signifikant, men antydde en liten förbättring av problemlösningsförmågan, 

vilket kan bero på att lärarstudenterna redan hade god problemlösningsförmåga. Resultatet 

visade även att det fanns en signifikant positiv effekt för det kritiska tänkandet: medelpoängen 

ökade från 241 i förtestet till 277 i eftertestet av 306 möjliga poäng. För den metakognitiva 

medvetenhetsnivån ökade medelpoängen från 178 till 195 av 210 möjliga poäng. Deltagarna 

kunde tänka mer holistiskt. Det visade sig också att programmeringskunskap hade en 

signifikant effekt på deltagarnas holistiska och analytiska sätt att tänka. Det framkom att 

lärarstudenterna ansåg att det var bra att samtidigt lära sig programmeringens teori och 

praktik. Lärarstudenterna ansåg även att deras kunskap i programmering hjälpte dem att få ett 

helt nytt perspektiv på hur bl.a. applikationer och program är uppbyggda och hur de fungerar. 

Avslutningsvis konstaterar Gökse, Yenmez och Özpinar (2017) att det har blivit ett utbrett 

fenomen i världen att integrera programmeringskurser i läroplanerna eftersom sådana anses 

vara en viktig del av datakunskap. 
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4.4 Bandele och Adekunle (2015): Development of C++ application program for solving 

quadratic equation in elementary school in Nigeria 

 I Nigeria har IKT bidragit till att öka tillgången och förbättrat relevansen och kvaliteten inom 

skolan. Effekten är att lärarnas motivation och engagemang har ökat, vilket fått elever att bli 

mer involverade i sin utbildning. Studiens syfte var att använda ett dataverktyg för att 

förstärka ett redan inlärt område inom matematiken. Det var 20 grundskoleelever som deltog i 

studien.  

 

Bandele och Adekunle (2015) skapade ett program inom området andragradsfunktioner, där 

eleverna kunde ändra konstanterna framför variablerna i uttrycket 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 för att få en 

djupare förståelse för ett redan inlärt område. Fördelarna var att eleverna fick direkt 

återkoppling på sina prestationer vilket motiverade dem att träna mer på 

andragradsfunktioner. Läraren sparade tid, samtidigt som elevernas arbete blev korrigerat och 

de fick djupare matematikkunskaper. I studien användes två olika mätinstrument. Det ena 

bestod av 25 flervalsfrågor om andragradsfunktioner och det andra var uppdelad i två delar. 

Den ena delen bestod av elevernas återkoppling till forskarna om programmet och den andra 

delen innehöll frågor om andragradsfunktioner, som eleverna skulle besvara på en fyra gradig 

Likhetsskala.  

 

Data från mätinstrumenten analyserades och 94 % av eleverna uppgav att programmet hade 

hjälpt dem att lära sig mer om andragradsfunktioner. Det var dock 6 % som inte höll med om 

några påståenden. Resultatet visade att 93,5% av eleverna föredrog att använda programmet 

och de var också villiga att föreslå sina vänner att använda programmet för att förbättra 

kunskaperna om andragradsfunktioner. Programmet gav eleverna direkt återkoppling. 

Programmets användning gav eleverna mer positivt och effektivt sätt att förbättra sina 

färdigheter och problemlösningsförmåga inom matematik. Användningen av datateknik har 

ökat i studien eftersom eleverna använde datorer vid användandet av programmet och elev till 

elev-interaktioner likaså vilket har hjälpt eleverna att bli mer självständiga. Om datatekniken 

användes på rätt sätt, kan den förbättra lärandet samt påverka elevernas prestationer positivt 

(Bandele & Adekunle, 2015). 
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4.5 Swanepoel och Melake Gebrekal (2010): The use of computers in the teaching and 

learning of functions in school mathematics in Eritrea 

Swanepoel och Melake Gebrekal (2010) genomförde en studie med syfte att undersöka vilka 

faktorer som påverkar gymnasieelevers förståelse när man använder datorer inom området 

funktioner med hjälp av Microsoft Excel och RJS Graph-program. Swanepoel och Melake 

Gebrekal (2010) hänvisar till att det finns mycket datateknik, som kan hjälpa elever att lära 

sig matematik och få en ökad förståelse. Datatekniken innebär en möjlighet att utforska 

koncept som annars skulle ha varit mer tidskrävande och väldigt uttråkande för eleverna. 

Datatekniken har medfört mer exakta och dynamiska ritnings-, grafiska- och 

beräkningsverktyg och har gett eleverna möjlighet att utforska matematik på ett annat sätt än 

tidigare. Det innebär att eleverna kan skapa visuella bilder av matematiska begrepp och kan ta 

sig an mer avancerade problem än tidigare. Tidigare har man använt sig av papper-penna-

metoden, vilket har inneburit att eleverna har varit tvungna att göra alla beräkningar och 

ritningar själva med hjälp av penna och papper. Om eleverna har haft möjlighet att utforska 

matematiken mer effektivt, har det lett till en ökad förståelse inom matematiken.  

 

Studien har en kvantitativ och en kvalitativ del. I den kvantitativa delen gjordes ett 

pedagogiskt experiment, som följdes upp av en enkät och i den kvalitativa delen utfördes 

omfattande intervjuer med vissa utvalda elever. Eleverna fick göra ett förtest, som innebar att 

de fick 60 minuter på sig att svara på fyra huvudfrågor, som i sin tur bestod av flera 

delproblem. Eleverna delades slumpmässigt in i två grupper; en kontrollgrupp och en 

experimentgrupp. Båda grupperna fick tillgång till samma inlärningsmaterial, dock fick 

experimentgruppen även tillgång till en dator och instruktioner om hur man utförde 

kommandon i MS Excel. Kontrollgruppen fick en övningsbok, penna och suddgummi och en 

låda med matematikhjälpmedel. Eftertestet fick eleverna göra i slutet av perioden, och det 

bestod av sju frågor som i nästa steg bestod av flera delproblem. Eleverna hade 150 minuter 

på sig att besvara frågorna. Samma analys användes för både för- och eftertestet. Forskarna 

skapade ett frågeformulär med frågor på en fyrgradig Likhetsskala till eleverna i 

experimentgruppen. Syftet med frågeformuläret var att undersöka om användningen av 

datorer i allmänhet hade ett inflytande på elevernas mottaglighet för lärandet. Forskarna 

utformade även fem stycken öppna frågor för att intervjua fyra elever från experimentgruppen 
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och svaren spelades in på videoband. Syftet med intervjun var att få information om hur 

eleverna upplevde användningen av datorer för lärandet av ämnet.  

 

Resultat av förtestet visade att grupperna var jämförbara innan experimentet började. 

Resultatet av eftertestet visade att experimentgruppens medelvärde var högre än 

kontrollgruppens. Det kan tolkas som att användningen av datorer har en positiv inverkan på 

elevernas hantering av ämnet. Analysen av frågeformuläret resulterade i att elevernas 

dataanvändning av programmen hade en positiv inverkan på deras lärande, vilket i sin tur kan 

ha en positiv inverkan även på deras förståelse för ämnet när det gäller problemlösning. En 

positiv inverkan på elevernas motivation fanns när de var involverade i grupparbete och 

diskussioner mellan eleverna men även tillsammans med lärare, vilket också underlättade 

arbetet. Resultatet från intervjufrågorna bekräftade de andra mätningarna som innebar att 

dataanvändningen faktiskt kan ha en positiv påverkan på elevernas förståelse för ämnet när 

det gäller problemlösning (Swanepoel & Melake Gebrekal, 2010). 

4.6 Engerman, Rusek och Clariana (2014): Excel spreadsheets for algebra: Improving 

mental modeling for problem solving 

Det är svårt för elever att studera algebra eftersom det oftast innebär en ny nivå av abstraktion 

för dem. De kan ofta göra beräkningarna, men förstår inte syftet. Engerman, Rusek och 

Clariana (2014) undersökte elever, som studerade algebra genom att arbeta med Microsoft 

Excel, vilket kan leda till att de kan identifiera och manipulera problemen i problemlösning. 

Syftet med studien var att undersöka om det fanns en signifikant skillnad i prestationer mellan 

elever som fick traditionell undervisning och användningen av Excel-kalkylblad. Engerman, 

Rusek och Clarianas (2014) frågeställning var "vad är effektiviteten i användningen av Excel-

kalkylblad i algebra, jämfört med traditionella metoder?" (s.415). 

 

Det var 53 stycken studenter som deltog från fyra av de fjorton förstaårets studenter i 

algebrakursen vid en skola i USA. Deltagarna var elever från fyra klasser och eleverna var 

mellan 14 och 16 år. Eleverna var indelade i fyra grupper. Det var två lärare som deltog i 

studien. Båda lärarna hade varsin experimentgrupp och kontrollgrupp, där båda lärde sig om 

två av fyra avsnitt. Det valdes ut fyra homogena avsnitt från två lärare utifrån en gemensam 

bedömning. En variationsanalys utfördes, för att säkerställa homogeniteten mellan grupperna, 
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vilket visade att det inte hade varit någon skillnad mellan eleverna som hade olika lärare och 

klasser. Båda lärarna hade var sin experimentgrupp och var sin kontrollgrupp. Majoriteten av 

problem, aktiviteter och uppdrag var samma för båda grupperna. Experimentgruppen fick 

använda sig av MS Excel för att utforska problem och kontrollgruppen fick endast använda 

sig av traditionella metoder, som bestod av miniräknare och papper-penna-metod. Lärarna 

gjorde loggar och möttes regelbundet, för att säkerställa konsekvens och för att minimera 

möjligheten att ha påverkat resultatet för studien. Mätinstrumentet som användes var en 

utvecklad 8-kriteriebedömning. Den utvecklade 8-kriteriebedömningen användes till 

bedömningen av elevernas förmåga att identifiera om linjära eller kvadratiska funktioner 

passar bäst in i uppgiften. I bedömningen ingick även att representera relationer symboliskt 

och eleverna skulle välja lämpliga grafiska representationer av matematiska relationer. Det 

gjordes med hjälp av flervalsfrågor och öppna frågor (Engerman, Rusek & Clariana, 2014). 

 

Resultatet visade att experimentgrupperna hade betydligt bättre resultat på bedömningen än 

kontrollgrupperna, vilket har medfört att Excel hjälpt eleverna att bilda mentala 

konstruktioner för en djupare förståelse av innehållet. Dock kan jämförelsen mellan MS Excel 

och traditionella metoder ha varit problematisk eftersom man kunde hävda att Excel-metoden 

var långt överlägsen och det innebar att studien var starkt gynnande gentemot Excel-

användningen. Om Excel-kalkylblad ska kunna vara effektivt, måste instruktören se 

undervisningen som en process för att utveckla och förbättra elevernas förmåga (Engerman, 

Rusek & Clariana, 2014).  

4.7 Tritrakan, Kidrakarn och Asanok (2016): The use of engineering design concept for 

computer programming course: A model of blended learning environment 

Det har ansetts svårt att lära sig programmering för både lärare och elever. Studier har visat att 

elever inte har uppnått önskvärda resultat och därmed hoppat av programmeringskurser i stor 

utsträckning. Därför har det varit viktigt att se över hur programmering lärs ut och vilka 

förbättringsmöjligheter det finns. Det har varit vanligt att man börjar en programmeringskurs 

med en genomgång av syntax, struktur och funktioner m.fl. för att få en överblick hur 

programmet fungerar, beroende på vilket programmeringsspråk som används, inom 

programmeringskursen. Det har varit gängse att exempel på enklare kod, visats för att ge en 

överblick hur olika kommandon och funktioner samverkar. Därefter har det delats ut enklare 
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problem som eleverna har fått lösa successivt. Det har krävts goda analytiska och 

problemlösningsfärdigheter. Enligt tidigare studier har det ansetts vara viktigt att eleverna är 

motiverade för att klara av programmeringskursen (Tritrakan, Kidrakarn & Asanok, 2016).  

 

Syftet med studien var att utveckla en modell, som är kombinerad av två andra modeller. 

Kombinationen bestod av BL (Blended Learning) och EDC (Engineering Design Concept). 

BL var förklarad som en undervisningsmodell som är sammansatt av olika lärandesstrategier, 

vilket kunde innebära en kombination mellan traditionell och nätbaserad undervisning. BL har 

många universitet valt att anamma. Studien har genomförts i Thailand, där det har funnits en 

policy från regeringen att dra ner på "instruktionstid" och öka "lärandetid", och då har det 

passat bra med BL. EDC förklarades som en systematisk process, som ingenjörer oftast 

använder sig av för att lösa problem. Processen innehåller åtta steg och kan jämföras med en 

utvecklad modell av PBL (Problem-Based Learning). Processen består av att identifiera 

problemet, undersöka problemet, utveckla lösningsstrategier, därefter välja den mest lämpade 

lösningsstrategin, konstruera prototypen, testa och utvärdera lösningar, kommunicera 

lösningen och slutligen designa om den. Tritrakan, Kidrakarn och Asanok (2016) undersökte 

även effekterna av den framtagna modellen, BLE-EDC, med hänsyn till konceptuell 

programmeringsförståelse, problemlösning med hjälp av programmering, analytisk 

problemlösningsförmåga och attityd i förhållande till programmering.  

 

Studiens metod bestod av tre faser. Den första fasen handlade om att studera tidigare 

forskning. Den andra fasen handlade om att utveckla BLE-EDC modellen samt att utvärdera 

den, med hjälp av åtta programmeringsexperter, som bedömde modellen på en femgradig 

skala. Andra fasen bestod också av att ta fram lärandemiljöer och undervisningsaktiviteter till 

modellen. Den tredje fasen bestod av att få fram effekten av modellen och den tredje fasen 

bestod av sammanlagt fem steg.  

1. Förtestet bestod av frågor om konceptuellprogrammering, analytisk förmåga och 

problemlösning med hjälp av programmeringskunskaper 

2. Slumpmässigt dela in deltagarna i kontrollgrupp och experimentgrupp 

3. Utförandet, där kontrollgruppen fick tillgång till traditionell undervisning i 

programmeringskursen och experimentgruppen fick undervisning utifrån den 

framtagna modellen, BLE-EDC, i programmeringskursen. 
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4. Eftertestet består av det samma som förtestet. 

5. Utvärdering 

Deltagarna i studien var 52 studenter som deltog i en programmeringskurs (Tritrakan, 

Kidrakarn & Asanok, 2016). 

 

Resultatet visar att båda grupperna har haft en signifikant ökning i jämförelsen mellan för- 

och eftertestet. Dock presterade experimentgruppen mycket bättre inom analytisk 

problemlösningsförmåga och problemlösning med hjälp av programmering. Resultatet 

indikerade att BLE-EDC modellen har bättre möjlighet att förmedla analytiska 

programfärdigheter och problemlösningsförmåga med hjälp av programmering än traditionell 

undervisning. Eleverna fick även svara på frågor angående deras attityd i förhållande till 

programmering. Resultatet visade att många elever starkt höll med om att deras 

programmeringskunskaper kunde öka deras chanser att få ett arbete, vilket möjliggjorde en 

positiv attityd till programmering (Tritrakan, Kidrakarn & Asanok, 2016). 

4.8 Korkmaz (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 

Programmering är uppbyggd på avancerade sätt att tänka om problemlösning såsom logiskt 

och matematiskt, kritiskt samt kreativt tankesätt. IT-samhället har ställt höga krav på logik 

och utvecklandet av logik som kan underlättas med datorer och digital teknik. Programmering 

har ofta tolkats som något komplext och abstrakt, vilket har lett till att man har försökt 

underlätta inlärningen genom utvecklandet av bl.a. Scratch, Logo, SmallTalk och även mer 

handfasta exempel såsom Lego. Flera studier har visat positiva effekter genom användningen 

av Scratch och Lego-program vid introduktionen av programmering. Problemlösning har varit 

och är ett viktigt begrepp både i och utanför skolan, eftersom gammal kunskap bearbetas 

tillsammans med ny kunskap. I studien deltog 68 elektronikingenjörer på ett universitet i 

Turkiet. Deltagarna delades in i tre grupper. Forskarna använde sig av för- samt eftertest, som 

var gemensamma för alla tre grupper som underlag för bedömning av eventuella skillnader, 

som kurserna skulle kunna ge (Korkmaz, 2016).  
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Den första gruppen fick en två veckors kurs i programmet Scratch, den andra en två veckors 

kurs i Lego Mindstorm Ev3 och den tredje gruppen fick en två veckors kurs i C++ 

undervisningsbaserad aktivitet. Den tredje gruppen var en kontrollgrupp. Grupperna började 

med ett förtest före sina kurser. Efter kurserna läste alla grupperna en sex veckors kurs i 

programmet C++, som inkluderade ett projekt där eleverna fick kontinuerlig återkoppling. 

Projekten avslutades med en tävling inom varje grupp. Efter kursen och tävlingarna 

genomfördes ett eftertest. Resultatet visade att Lego-aktiviteterna hade en större positiv 

påverkan på problemlösning än de andra aktiviteterna. Lego-gruppen visade också större 

teoretisk prestation i C++ än Scratch-gruppen. Scratch-gruppen presterade bättre i logik och 

matematiskt tänkande. Resultaten visade att Lego Mindstorm Ev3 borde användas i 

introduktionsprogrammering i stället för Scratch. Vid brist på material rekommenderades 

istället Scratch, eftersom Lego-seten var dyra att investera i (Korkmaz, 2016).  

4.9 Kalelioglu och Gülbahar (2014): The effects of teaching programming via Scratch on 

problem solving skills: A discussion from learners' perspective. 

Kalelioglu och Gülbahar (2014) har genomfört en studie med 49 elever i årskurs 5 i en turkisk 

privatskola med syftet att bedöma effekten av Scratch för deras problemlösningsförmåga och 

deras attityder till programmering. I studien gjorde ett för och eftertest för att bedöma 

elevernas utveckling i problemlösning. Forskningen bestod av observationer av eleverna när 

de programmerade, som gjordes av en oberoende observatör med användning av ett 

observationsformulär. Eleverna fick också delta i strukturerade fokusgruppsintervjuer efter att 

ha arbetat med Scratch i fem veckor. Resultatet visade att eleverna tyckte om att använda 

Scratch eftersom det var användarvänligt och de flesta eleverna tyckte om att programmera. 

Resultatet visade att det saknades en statistiskt signifikant ökning av 

problemlösningsförmågan och slutsatsen var att när eleverna använde Scratch, ökade inte 

problemlösningsförmågan. Dock kunde det bero på att studien endast utfördes i fem veckor. 

Den visade ändå på en liten ökning av self-efficacy för elevernas problemlösningsförmåga, 

vilket härleddes till att programmering kunde påverka elevernas problemlösningsförmåga 

trots allt. Eleverna visade även att de kunde lösa problem på olika sätt. 
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5. Diskussion 

Diskussionen består av flera delar. 

5.1 Resultatdiskussion  

Resultatet diskuteras utifrån modellen över de viktiga faktorer, som påverkar 

problemlösningsförmågan: affektiva faktorer, uppfattningar om matematik, kontroll, 

kunskapande och användning och socio-kulturellt sammanhang (se avsnitt 2.2, figur 1). 

5.1.1 Problemlösning 

I resultatet presenterades och sammanfattades nio artiklar, som alla undersökte 

problemlösningsförmåga eller problemlösningsfärdigheter kopplade till programmering. I en 

del av artiklarna konstaterades att programmering kunde ha en inverkan på 

problemlösningsförmågan (Psycharis & Kallia, 2017; Swanepoel & Melake Gebrekal, 2010; 

Gökce, Yenmez & Özpinar, 2017). I Kaleliogul och Gülbahars (2014) studie ökade 

problemlösningsförmågan, dock var inte ökningen statistisk signifikant, vilket kunde härledas 

till att studien endast genomfördes under fem veckor. Även Gökce, Yenmez och Özpinar 

(2017) visade en liten positiv men inte statistiskt signifikant ökning, antagligen på grund av 

att lärarstudenterna före studien redan hade god problemlösningsförmåga. Några av de 

rapporterade studierna i artiklarna fann att programmering stärkte problemlösningsförmågan, 

dock var ökningen inte statistiskt signifikant (Calder, 2010; Bandele & Adekunle, 2015; 

Engerman, Rusek & Clariana, 2014; Tritrakan, Kidrakarn & Asanok, 2016; Korkmaz, 2016).  

 

Den genomgångna litteraturen visar att när datatekniken har använts på ett korrekt sätt i 

undervisningen bidrar detta till att elevernas problemlösningsförmåga utvecklas och 

därigenom ökade effektiviteten. Generellt förbättras lärandet och elevernas prestationer i 

skolan påverkas positivt (Bandele & Adekunle, 2015). Tritrakan, Kidrakarn och Asanok 

(2016) och Calder (2010) visade att undervisningens utformning är betydelsefull för att 

utveckla elevernas problemlösningsförmåga. Tritrakan, Kidrakarn och Asanok (2016) visade 

att BLE-EDC modellen utvecklade problemlösningsförmågan mer än traditionell 

undervisning. Calder (2010) och Engerman, Rusek och Clariana (2014) fann att om eleverna 

ska kunna utveckla sin problemlösningsförmåga, måste undervisningen vara utformad som en 

process under en längre tid. Korkmaz (2016) slutsats var att Lego-aktiviteterna hade en mer 
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positiv inverkan på problemlösning än programmering i Scratch och C++. En av 

anledningarna kan vara att vid Lego-aktiviteterna har undervisningen var utformad att vara 

mer praktisk. 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att programmering kan ha en positiv inverkan på 

elevernas problemlösningsförmåga, men i vilken utsträckning beror på hur undervisningen är 

utformad. Undervisningens utformning ställer höga krav på läraren och lärarlaget. Det vore 

önskvärt att kunna investera i Lego på skolorna, men Lego är dyrt, vilket leder till att skolor 

avstår av ekonomiska skäl. Scratch är gratis att använda via hemsidan eller som en app, vilket 

gör det programmet mer intressant för lärare att använda. 

5.1.2 Affektiva faktorer 

Tritrakan, Kidrakarn och Asanok (2016) genomförde som en del av sin studie en 

undersökning av elevernas attityder till programmering. På en femgradig skala svarade bland 

annat eleverna på påståendet "Jag tror att datorprogrammeringskursen kan öka mina chanser 

att få ett jobb" (s.1763). Påståendet fick det största medhållet med medelpoäng, 4.64, att 

jämföra med att medelpoängen på alla frågor som var 3.91 poäng. Ahlström (1996) 

poängterar vikten av problemlösning för utvecklandet av bl.a. självförtroende, analysförmåga, 

kreativitet och tålamod, vilka är exempel på affektiva faktorer. Ytterligare ett exempel på 

affektiva faktorer av Guven och Cabakcor (2013) och Lester (1996) finns beskrivet i figur 1. 

Eleverna i studien av Tritrakan, Kidrakarn och Asanok (2016) upplevde att programmeringen 

hade en positiv inverkan och innebar att de blev mer motiverade. I undersökningen fanns även 

frågan huruvida programmeringskursen var intressant, och ifall de såg någon mening med 

programmeringen. Svaren visar att motiverade elever är mer benägna att lära sig mer och det 

skapar en positiv cykel med affektiva faktorer.  

5.1.3 Uppfattningar om matematik 

Nästan alla artiklar i litteraturstudien visade på en positiv ökning av faktorer i kategorin 

uppfattningarna om matematik, dock använde de olika författarna olika begrepp i de olika 

kontexterna de studerat. 

Self-efficacy 

Båda studierna av Psycharis och Kallia (2017) och Kaleliogul och Gülbahar (2014) visade att 

eleverna och lärarstudenterna påverkades positivt av att genomgå programmeringskurser. Det 
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är värdefullt att eleverna utvecklar sin self-efficacy eftersom self-efficacy påverkar 

individernas problemlösningsförmåga positivt samt ger en ökad motivation (Guven & 

Cabakcor, 2013). Det första steget i problemlösning är att identifiera vad problemet är (Szabo 

& Andrew, 2017; Rahman & Ahmar, 2016), men för att sedan gå vidare krävs en tilltro till 

den egna förmågan, det vill säga self-efficacy. Ett problem är endast ett problem om 

angreppssättet är oklart, och då krävs self-efficacy för att kunna börja arbeta med problemet. 

Det är med andra ord viktigt att self-efficacy är något man kontinuerligt arbetar med och 

utvecklar hos eleverna i matematikundervisningen men även senare i arbetslivet. 

Motivation 

Resultatet av Swanepoel och Melake Gebrekal (2010) visar att elevernas motivation ökade 

genom att få vara inkluderade i att använda datorer i undervisningen. Forskarna såg även en 

positiv inverkan av datoranvändning på elevernas motivation att engagera sig i samarbetet 

med andra elever och lärare. Det påtalades även av Skolverket (2016a) att om digitaliseringen 

används korrekt får eleverna möjligheter till att utveckla förmågor, vilket kan ge dem ökad 

motivation. Vid arbete med problemlösning av mer omfattande problem krävs det att man 

sätter flera delmål, eftersom det är mer motiverande att successivt göra framsteg, vilket 

innebär att eleverna blir mer positivt inställda till problemlösningsprocessen och 

undervisningen, enligt Saeli, Perrent, Jochems och Zwaneveld (2011)   

Matematiskt tänkande 

Två av de undersökta studierna visar att det går att utveckla det matematiska tänkandet 

positivt genom programmering (Korkmaz, 2016; Calder, 2010). Studien gjord av Korkmaz 

(2016) visar att gruppen, som använde sig av Scratch under introduktionskursen presterade 

bättre i logik och matematiskt tänkande än de andra grupperna, som hade introduktionskurs i 

Logo och C++. Båda studierna påvisade att användningen av Scratch är ett bra verktyg för att 

främja det matematiska tänkandet, både som introduktionskurs och ett programmeringsspråk 

för lägre åldrar. Enligt Vorderman (2015) är programmen Scratch och Python mer lika än vad 

man tror, vilket har möjliggjort att de som lärt sig programmera i Scratch sedan kunnat börja 

använda Python i stället. Det är mer fördelaktigt att använda Python innan man börjar 

använda Java eller C++, för att lättare kunna hantera textbaserade programmeringsspråk. 

Individen får därigenom en mer positiv inställning till programmering (Nikula Sajaniemi, 

Tedre & Wray, 2007). 
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Holistiskt och analytisk tänkande samt analytiska programmeringsfärdigheter 

I Gökce, Yenmez och Özpinar (2017) studie fick lärarstudenter ökad möjlighet att tänka mer 

holistiskt genom att programmera, vilket gav en statistisk signifikant positiv skillnad i deras 

holistiska och analytiska tänkande. Det holistiska tänkandet gav mer kunskap om helheten 

samt kunskap att analysera på ett bredare plan eftersom programmering ger en direkt 

återkoppling om något inte fungerar och måste åtgärdas. Olabe, Basogain, Olabe, Maíz och 

Castaño (2014) beskriver analytiskt tänkande som ett tankesätt associerat med matematik, 

som innefattar resonemangsförmåga och problemlösningsförmåga. Tritrakan Kidrakarn och 

Asanok (2016) fann att BLE-EDC modellen kan utveckla mer analytiska programfärdigheter 

hos eleverna än den traditionella undervisningen. Det tyder på att undervisningens utformning 

har en stor påverkan på elevernas förmågor och färdigheter. 

5.1.4 Kontroll  

Metakognitiv medvetenhet och det kritiska tänkandet 

Gökce, Yenmez och Özpinar (2017) upptäckte en positiv statistiskt signifikant skillnad i både 

deltagarnas metakognitiva medvetenhet och deras kritiska tänkande. Författaren av den här 

litteraturstudien anser att det är viktigt för eleverna i den svenska skolan att tänka kritiskt och 

att ha kunskap om sina egna metakognitiva förmågor. Eleverna får makt över sin skolgång 

och deltagandet i det demokratiska samhället, när eleverna använder kritiskt tänkande.  

5.1.5 Kunskapande och användning  

Resonemangsförmåga 

Psycharis och Kallia (2017) fann i sin studie att elevernas resonemangsförmåga påverkades 

positivt av att eleverna använde sig av dataprogrammering. Denna upptäckt har en stor 

betydelse för eleverna i den svenska skolan eftersom resonemangsförmågan är en av de sju 

matematiska förmågorna i skolmatematiken (Skolverket, 2017b). Genom att relatera studiens 

resultat med avseende på om resonemangsförmågan från kursplanen i matematik, blir 

slutsatsen att det är positivt att använda programmering som metod vid problemlösning, 

eftersom det gynnar flera förmågor.  

Matematisk förståelse 

Enligt Engerman, Rusek och Clariana (2014) hjälpte elevernas användning av Microsoft 

Excel dem att få en djupare förståelse för det matematiska innehållet (skapade mentala 



 

 

34 

 

konstruktioner) och därmed påverkades deras matematiska förståelse positivt. Resultatet i 

studien är betydelsefullt eftersom eleverna i den svenska skolan får använda sig av kalkylblad 

i ämnet matematik (Skolverket, 2017b). Även Swanepoel och Melake Gebrekal (2010) kunde 

påvisa en positiv förbättring av elevernas lärande, vilket gav dem ökad förståelse i matematik. 

5.1.6  Socio-kulturellt sammanhang 

Enligt resultatet har ingen litteratur behandlat socio-kulturella sammanhang.  

5.2 Generell diskussion 

Om man har i beaktande att implementeringen av programmering ska vara klar läsåret 

2018/2019, infinner sig frågor ifall alla matematiklärare kommer hinna med den 

kompetensutveckling, som krävs, och hur undervisningen bör utformas, när programmering 

används som problemlösningsmetod. Detta är viktiga frågor eftersom alla matematiklärare på 

en skola inte kommer att kunna kompetensutvecklas samtidigt eftersom tillgängliga 

studiedagar troligtvis inte kommer att räcka till för den kompentensutvecklingen, som krävs.  

 

Eleverna får använda kalkylblad för att kunna använda programmering som lösningsmetod 

för problemlösning, vilket troligtvis leder till att lärarna inte behöver känna sig stressade över 

att de måste lära sig ett programmeringsspråk inom ett år. Lärarna kan utforska Microsoft 

Excel under det kommande året innan ändringen av kursplanen måste vara implementerad. De 

måste även genomgå en mer betydande kompetensutveckling i programmering, eftersom 

ändringen också gäller grundskolan. Detta kommer förmodligen att leda till att eleverna får 

ökade kunskaper i programmering och inte kommer att behöva använda kalkylblad. Därför 

kommer lärare att inom en snar framtid behöva ha mer kunskap om programmeringsspråk för 

att kunna kompetensutveckla sina elever i matematik med stöd av programmering 

(Skolverket, 2017b).  

Det är också viktigt att tänka på hur undervisningen kommer att påverkas av det nya 

kursmomentet, eftersom lärarna är skyldiga att undervisa om programmering som 

problemlösningsmetod och då eleverna har rättighet att få den undervisningen. Eftersom detta 

finns i inskrivet i det centrala innehållet i vissa av matematikkurserna (2017a) har eleverna 

rättighet att få sådan undervisning. Ändringen i kursplanerna (Skolverket, 2017a) gäller 

endast c-spåret och de högre kurserna (3b, 4 och 5), vilket innebär att det endast är 
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utbildningarna Natur och Teknik som påverkas av införandet. Dock kan elever, som läser 

gymnasiets samhällsprogram välja till kursen matematik 3b. Det är en stor omställning, som 

kräver mycket insatser. Lärare som undervisar på yrkesförberedande program, vars elever 

läser matematik på a-spåret, berörs inte av ändringen. Dock anser författaren att lärare som 

undervisar på yrkesförberedande programmen har rätt att få samma kompetensutveckling. 

Författaren tror att lärare på yrkesverksamma program kommer vara lägre prioriterade, men 

det är viktigt att se till att alla lärare får ta del av kompetensutvecklingen i programmering 

oavsett vilka matematikkurser läraren för tillfället undervisar i. 

 

Enligt Skolverket (2016a) har det betydelse om kompetensutvecklingsinsatserna sker 

tillsammans med kollegorna och i skolans lokaler, eftersom resultatet visat sig bli bättre än 

om lärarna skickas iväg på kurser. Det är också betydelsefullt för kompetensutvecklingen att 

lärare och skolledare är delaktiga i de strategierna, som kommer att implementeras. Man kan 

också konstatera att det blir en utmaning för lärare att hantera eleverna i sin undervisning. 

Hälften av eleverna i gymnasieskolan upplever sig vara duktiga på kalkylprogram, vilket 

innebär att hälften av eleverna upplever sig vara sämre på området (Skolverket, 2016b). 

Eleverna och lärarna har möjlighet att använda sig av kalkylblad i stället för programmering 

ifall eleverna inte har kunskaper i programmering (Skolverket, 2017b). Det blir ingen bra 

kombination ifall hälften av eleverna upplever sig vara sämre på att hantera kalkylprogram 

samtidigt som lärarna får fortbildning inom programmering och inte kan utveckla sin 

undervisning. Författaren anser att implementeringen införs för snabbt, vilket kan leda till att 

det blir problem för både lärare, elever och de ansvariga i skolan. 

 

En riskfaktor med att integrera mer teknik i form av datorer och surfplattor är att elever och 

lärare kan bli avbrutna på lektionerna av sociala medier etc. Därför är det viktigt och önskvärt 

att ha ordningsregler i skolan som gäller den teknik som används i undervisningen, och att 

lärare ser till att ordningsreglerna efterföljs. Först då kan tekniken vara en tillgång i 

undervisningen. Rektorn har en skyldighet att besluta om ordningsreglerna i skolan, som kan 

röra exempelvis användandet av mobiltelefoner under lektionstid. Om det finns 

ordningsregler kan det minska störmomentet av mobiltelefoner etc. för både elever och lärare 

på lektionerna (Skolverket, 2016b). 

 



 

 

36 

 

Sammanfattningsvis har resultatet visat att programmering kan ha en positiv inverkan på 

elevernas problemlösningsförmåga, men i vilken utsträckning beror på hur undervisningen är 

utformad. Det är också klart från den studerade litteraturen att undervisningens utformning 

ställer höga krav på läraren och lärarlaget. 

5.3 Kvalitetsgranskning av litteraturen 

De flesta av de studier, som ingår i litteraturstudien, har använt sig av en design med 

kontrollgrupp, vilket är bra. Resultatet blir tydligare och gör det möjligt att faktiskt påvisa 

ifall det finns någon skillnad mellan experimentgruppen och kontrollgruppen. De studier, som 

inte har haft någon kontrollgrupp, är ändå relevanta på grund av att de använder någon annan 

vedertagen metod. Kalelioglu och Gülbahar (2014) valdes eftersom de använde förtest och 

eftertest samt utförde observationer med hjälp av en oberoende individ, som även fyllde i ett 

formulär i anslutning till observationerna. Gökçe, Yenmez och Özpinar (2017) använde en 

för- och eftertest-design i stället för att ha en kontrollgrupp. Testerna var väl utförda och 

därför medtogs deras studie i detta arbete. Calder (2010) använde intervjuer, observationer 

och diskussioner.  

De flesta av de valda studierna använde för- och eftertester, vilket har gjort det lättare för 

forskarna att analysera resultaten. De studier, som inte använde för- och eftertester, använde 

andra metoder. Exempelvis använde sig Calder (2010) av observationer och intervjuer. 

Engerman, Rusek och Clariana (2014) utförde en variationsanalys. Bandele och Adekunle 

(2015) mätte elevernas egna uppfattningar om det utvecklade programmet för lösning av 

andragradsekvationer, och lät dem utföra en självskattning på en fyrgradig skala, samt ett 

flervalstest i slutet av studien. 

Alla vetenskapliga artiklar i litteraturstudien har genomgått en peer-review granskning, vilket 

visar att de valda artiklarna är av en god kvalité. 
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Tabell 2: Översikt över kontrollgrupp och experimentgrupp samt för- och eftertest. 

Artikel Förtest Eftertest Kontrollgrupp Experimentgrupp 

Engerma

n, Rusek 

& 

Clariana 

(2014) 

 

Variationsan

alys 

8-

kriteriebedömni

ngs verktyg. 

Traditionell 

undervisning. 

Genomgång och 

tillgång av anpassat 

läromaterial i MS 

Excel. 

Bandele 

& 

Adekunl

e (2015) 

- 25 

flervalsfrågor 

samt 

utvärdering. 

- Färdighets- och 

mängdträning med 

andragradslösningspro

gram. 

Swanepo

el & 

Melake 

Gebrekal 

(2010) 

 4 frågor på 

60 minuter. 

 7 frågor på 150 

minuter. 

Använde  

traditionella 

praktiska verktyg. 

Tillgång till dator och 

genomgång av MS 

Excel som verktyg. 

Tritraka

rn, 

Kidrakar

n & 

Asanok 

(2016) 

Förtest  Samma efter-

test användes. 

Traditionell 

undervisning. 

Undervisning via 

BLE-EDC modellen. 

Korkmaz 

(2016) 

Tre stycken 

förtest 

Samma efter-

test användes. 

En kontrollgrupp 

som hade vanlig 

C++ undervisning 

Två grupper, den ena 

genomgick Scratch 

och den andra 

genomgick Lego 

Mindstorms Ev3. 

Kaleliogl

u & 

Gülbaha

r  (2014) 

Förtest Samma efter-

test användes. 

- Grundkurs i Scratch. 

Gökçe, 

Yenme & 

Özpinar 

(2017). 

Fyra stycken 

för-test inom 

varje 

kategori. 

Samma efter-

test användes. 

- Grundkurs i 

programmeringsspråke

t C. 

Psychari

s & 

Kallia 

(2017) 

Förtest för 

varje del av 

studien. 

Samma efter-

test användes. 

Vanlig 

matematikundervis

ning 

Algoritmfokuserad 

kurs i 

applikationsutveckling 

Calder 

(2010)  

- - - Utvecklande av 

lärospel i Scratch. 
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Det hade varit önskvärt om det hade funnits tillräckligt mycket forskning om programmering 

som problemlösningsmetod i matematik, men eftersom detta inte är fallet fick de inkluderade 

studierna representera den tillgängliga forskningen. Därför visade dessa t ex stor spridning i 

åldrar, från mellanstadiet och upp till universitetsstudier. Trots detta bedöms resultaten vara 

relevanta för gymnasieskolan. 

5.4 Slutsats 

I diskussionen har resultatet analyserats utifrån problemlösningsmodellen. Detta visar att fyra 

av fem faktorer har påverkats positivt av användning av programmering som en 

problemlösningsmetod inom matematiken. Faktorerna som har påverkats positivt är följande: 

affektiva faktorer, uppfattningar om matematik, kontroll, kunskapande och användning. 

Litteraturstudien har därmed kunnat påvisa att programmering är en bra metod för att utveckla 

problemlösningsförmågan hos elever och Skolverket har i och med det stöd för ändringen i 

deras kursplaner.  

5.5 Förslag på vidare forskning 

Litteraturstudien visar att det saknas relevant forskning om användningen av programmering 

som problemlösningsmetod i matematik. Eftersom det blir mer vanligt att i yngre åldrar 

använda programmering i skolan och i förskolan vore det önskvärt att flera omfattande studier 

görs om användningen av programmering som problemlösningsmetod i matematik.  

Framförallt vore det önskvärt att studier görs på barn och ungdomar i de äldre tonåren (dvs. i 

gymnasieskolan), eftersom mycket av den forskning, som representeras i studien gäller 

lärarstudenter eller barn i mellanstadieålder.  
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