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Sammanfattning 
 
 

Syftet med den här studien har varit att ta reda på vilka fördelar det finns med att implementera 

programmering i matematikundervisningen. För att ta reda på detta har vi letat fram ett flertal olika 

studier som berör programmering inom skolväsendet på något sätt. För att hitta dessa studier har vi 

sökt i olika databaser efter relevanta artiklar. Dessa har vi valt utifrån valda kriterier. 

 

I studierna som vi har tagit del av användes både digital programmering, Scratch och LOGO, samt 

fysisk programmering, Bee-Bots. Resultatet av vår studie har visat att flera av elevernas 

matematiska förmågor gynnas av att arbeta med programmering i matematiken. I de flesta fallen 

visade studierna att eleverna fick ännu bättre resultat i jämförelse med traditionella metoder. 

Förmågorna som eleverna utvecklade var bland annat: aritmetik, problemlösningsförmåga, spatialt 

tänkande, algoritmer och resonemangsförmåga. Utöver elevernas matematiska förmågor visade det 

sig även att programmeringsövningar hade en positiv inverkan på elevernas motivation och intresse. 

Detta kan i sin tur leda till indirekta positiva effekter på elevernas lärande.  
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1. Inledning 

I läroplanens centrala innehåll i matematik står det att i matematikundervisningen ska elever kunna 

förbättra användningen av matematik i vardagen (Skolverket, 2018a). Matematikundervisningen 

ska också ge eleverna potential att klara av matematiska mönster. Programmering har med mönster 

att göra, därför är det viktigt att eleverna får lära sig mönster genom att träna med hjälp av till 

exempel programmering (Skolverket, 2018a). Trots att det står i läroplanen om vad eleverna ska 

lära sig i programmering har vi märkt att lärare under vår praktik finner det svårt att jobba med 

programmering i matematikundervisningen. 

 

En anledning av flera till varför det är viktigt att arbeta med programmering är att det är brist på 

programmerare. I Sverige spås det behövas 70 000 programmera år 2022 och i EU saknas det 1 000 

000 programmerare (SvD Näringsliv, 2018). Därför är programmering väldigt aktuellt och det är 

bra att eleverna får lära sig att programmera eftersom vårt uppdrag är att utbilda framtiden. Det är 

flera länder som har digital teknik i skolundervisningen, därför är det även viktigt att svenska elever 

har programmering i skolundervisningen. Eftersom det gör att eleverna ska få en bättre förståelse 

kring sin digitala omvärld och att de ska kunna jobba mot arbetsmarknadens behov (Skolverket, 

2018a). Eftersom andra länder har programmering i skolundervisningen (Manilla, 2017) är det ännu 

viktigare att svenska elever kommer ut på arbetsmarknaden och har kunskapen inom 

programmering, eftersom annars kommer svenska ungdomar inte bli lika konkurrenskraftiga på 

arbetsmarknaden. 

 

Vi tror att ett sätt att bättre motivera lärare att använda sig av programmering skulle kunna vara att 

visa de fördelar det har för elevernas lärande. Detta skulle också kunna göra det enklare för lärarna 

att motivera det för eleverna och föräldrar, samt begära eventuella resurser från skolan för att 

genomföra den undervisningen. Syftet med denna uppsats är därför att undersöka vilka fördelar det 

finns med att arbeta med programmering i matematikundervisningen i lågstadiet.   
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2. Syfte och frågeställning  

2.1 Syfte 
 
Syftet med denna konsumtionsuppsats är att ta reda på vad den aktuella forskningen säger om vilka 

fördelar det finns med programmering i de yngre åldrarna inom skolan och vilka förmågor som 

eventuellt främjas. 

2.2 Frågeställningar 
 

• Vilka är fördelarna med att arbeta med programmering i matematikundervisningen på 

lågstadiet? 

3. Bakgrund 
 
Den 1 juli 2017 introducerades en ny läroplan. Den stora skillnaden mot tidigare var att nu var 

programmering en obligatorisk del av matematikämnet (Larsson, 2017). Den innebar att kommuner 

hade fram till den 1 juli 2018 på sig implementera programmering i sin undervisning. I och med att 

det är ett såpass nytt inslag i undervisningen är det många lärare som inte vet hur de ska arbeta med 

det eller ens varför. Programmering i den svenska skolan sträcker sig dock så långt bak i tiden som 

70-talet (Helenius, Misfeld, Rolandsson, & Ryan, 2018). En skola som låg i framkant när det kom 

till programmering var Sunnerbyskolan Ljungby. Där fick eleverna programmera med “hålremsor” 

och terminaler och var tvungna att hyra in sig hos närliggande industrier. Detta var både kostsamt 

och komplicerat. Internationellt sett introducerades programmering inom skolväsendet i form av 

programspråket LOGO, utvecklat av Seymour Papert. Seymour Papert var en matematiker och 

datavetare från USA och var verksam vid universitet MIT vid Boston. Papert spelade en betydande 

roll när det gäller datoranvändning i utbildningssyfte. 

 

Under 80-talet växte programmering ytterligare runt om i världen och blev inkluderade i läroplaner 

antingen som obligatoriska eller valbara inslag (Manilla, 2017). Även i Sverige blev programmering 

ett alltmer centralt inslag i undervisningen på 80-talet. I Sverige ansåg Skolöverstyrelsen att med 

hjälp av återkommande programmeringsinslag i matematikundervisningen kunde matematiken 

delvis automatiseras. Det fanns dock en viss uttryckt oro inför det nya arbetssättet, i och med att det 

bland annat krävdes mycket teknisk färdighet samt datorkunskaper (Helenius mfl., 2018). Under 

1990-talet gick många skolor ifrån programmeringsundervisningen, delvis på grund av bristen på 

kunniga lärare (Mannila, 2017). Helenius m.fl. (2018) menar att det fortfarande inte är osannolikt 



 

3 
 

att det finns kvar en viss tveksamhet när det kommer till programmering i matematiken, och många 

frågar sig säkert fortfarande vad det kan tillföra till ämnet. 

  

En skillnad mot dåtidens undervisning i programmering i skolan och den nuvarande är dock att 

initiativet drevs till en början av en mindre grupp entusiaster, till exempel den i tidigare nämnda 

Sunnerbyskolan. Numera ligger dock en politisk agenda bakom initiativet (Palmér, 2017). Enligt 

Helenius m.fl. (2018) kan programmering införas i skolsystemet på två olika sätt: antingen införs 

det som ett eget ämne, eller så kan det knytas till redan befintliga ämnen. I Sverige har Skolverket 

valt att göra på det sistnämnda sättet. Genom att knyta programmeringen till matematikämnet och 

arbeta med det i olika ämnen kan vi enligt Helenius m.fl. (2018) stärka elevernas matematiska 

tänkande på flera olika nivåer. Det är detta som vi har lagt fokus på i vårt arbete. Att finna samband 

mellan programmering och andra kunskaper skulle kunna hjälpa till att bygga en bättre 

undervisning. Programmeringen kan användas som ett verktyg för att hjälpa elever att klara de 

kunskapskrav de behöver uppnå. 

 

3.1 Programmering i styrdokumenten 
 
I det centrala innehållet i matematik för åk 1–3 finns programmering under rubriken algebra. 

Eleverna ska enligt Lgr11 (Skolverket, 2018a) arbeta med ”hur entydiga stegvisa instruktioner kan 

konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering”. Enligt skolverket (2017) kan detta 

till exempel innebära att elever får ge varandra detaljerade instruktioner för att utföra bestämda 

rörelser, det vill säga analog programmering. Eleverna ska även ges möjlighet att arbeta med 

”symbolers användning vid stegvisa instruktioner”. Här kan det enligt Skolverket (2017) handla om 

att elever ska komma överens om vilka symboler som kan användas för att beskriva ett visst antal 

upprepningar. Programmering förekommer dessutom mer explicit i det centrala innehållet för åk 4–

6. Då ska eleverna arbeta med ”hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering” och 

”programmering i visuella miljöer”.  

 

3.2 Centrala Begrepp 
 
 
I det här avsnittet har vi valt att välja ut relevanta begrepp som läsaren bör förstå för att kunna förstå 

konsumtionsuppsatsen. Dessa begrepp är relevanta för att förstå om vad programmering i 

skolundervisningen handlar om. Det är även relevant för att förstå om vad för funktioner som kan  
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gynnas när elever får arbeta med programmering. Dessa begrepp kommer även att behandlas mer 

djupgående i diskussionsdelen.  

 

3.2.1 Programmering 
 
Programmering handlar om att ge instruktioner till en dator eller en maskin (Manilla, 2017). Man 

säger att man programmerar den, alltså ger datorn instruktioner. Dessa instruktioner kallas kod. 

Koden kan se olika ut beroende på vilket programspråk som används. Programspråk kallas de språk 

som användes när man programmerar. Ett exempel på ett programspråk som ofta förekommer i 

skolans lägre åldrar är Scratch. Ett vanligt förekommande arbetssätt med programmering i de yngre 

åldrarna är att använda sig av så kallad blockprogrammering. Istället för att skriva kod i form av 

text finns det färdiga block som representerar en sammansättning av instruktioner. 

Blockprogrammering är alltså en form av visuell programmering. Det är även vanligt att man 

arbetar med så kallad ”analog programmering”, det vill säga programmering utan datorer eller andra 

tekniska hjälpmedel, innan man börjar med digital programmering. Oftast handlar det om att ge 

instruktioner till en annan person, precis som om denne vore en dator. Scratch är ett exempel på 

blockprogrammering. 

 

3.2.2 Scratch, LOGO och Bee-bots 
 
Scratch och LOGO är båda exempel på vanligt förekommande programspråk i de studier vi har tagit 

det av. LOGO är ett programspråk som har rötter i 70-talet och utvecklades av Seymour Papert. 

Programmet bygger på att man styr en sköldpadda som man kan instruera att till exempel gå framåt 

eller vända sig 90 grader åt en viss riktning. LOGO är det första programspråket som utvecklades 

specifikt för barn (Mannila, 2017). LOGO har lagt grunden till mycket inom programmeringen i 

skolan och finns i flera olika varianter. 

 

Scratch är ett exempel på ett program som är baserat på LOGO. Det är ett visuellt programspråk 

som kan användas för att göra egna historier, spel eller animationer. Scratch är utvecklat av “The 

Lifelong kindergarten group” (Mannila, 2017) och är enligt skaparna utformat för åldrarna åtta till 

sexton år. (MIT Media Lab, u.å.). Eftersom det är ett visuellt programspråk är det relativt lättanvänt 

i jämförelse med textbaserade språk. I programmet finns det en lista med kommandon användaren 

kan välja mellan. Genom att dra ett sådant “block” till arbetsytan i programmet kan sätta samman 

det med flera olika block och på så sätt skapa ett program. Att programmera med visuella program 

har visat sig vara effektivt när det gäller yngre barn. Detta eftersom eleverna kan få se direkta 

resultat av sina kommandon och de ges möjlighet att fokusera på programmeringens logik och 
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struktur istället för att fokusera på kodningen. Det finns en annan variant till Scratch vilket är 

ScratchJr. Detta program är till för yngre barn, eftersom det är mer anpassat till yngre barns 

utveckling (MIT Media Lab, u.å.). 

  

Utöver dataprogram kan även fysiska robotar användas i programmeringen. Dessa robotar bygger 

på liknande principer som Scratch och LOGO, det vill säga visuell feedback och simpel kodning. I 

många av de studier som vi har läst använder sig forskarna även av så kallade Bee-Bots. En Bee-

Bot är en programmerbar robotleksak (Palmér, 2017). På ryggen har den ett antal knappar som man 

använder för att programmera roboten. På fyra av knapparna finns pilar som representerar fyra olika 

riktningar. Roboten kan ta upp till 40 av dessa kommandon på en gång. Bee-Boten har två knappar 

till: en “gå-knapp” som gör att den kör den inknappade sekvensen samt en “paus-knapp” som gör 

att Bee-Boten stannar. Det finns även en “clear-knapp som gör att den inknappade 

kommandosekvensen raderas. När Bee-Boten kör fram eller bak rör den sig femton centimeter. 

Trycker man på vänster- eller högerknapparna roterar roboten 90 grader på stället. 

 

3.2.3 Algoritm 
 

En algoritm är en entydig och exakt beskrivning av hur man löser ett problem eller utför en uppgift. 

Manilla (2017) liknar en algoritm vid ett detaljerat recept. Några viktiga aspekter är av en algoritm 

är att den är väldefinierad, entydig, har instruktioner i rätt ordning och att den till slut kommer att 

stanna (Mannila, 2017). Algoritm är ett viktigt och vanligt förekommande begrepp inom 

programmering eftersom det är med hjälp av algoritmer som program byggs upp av. Ett och samma 

problem kan lösas med hjälp av olika algoritmer och kan vara olika effektiva beroende på hur 

problemet ser ut.   

 

3.2.4 Problemlösningsförmåga 
 
Inom matematiken handlar problemlösning om att lösa uppgifter där eleverna inte direkt vet hur 

problemet ska lösa och behöver därför undersöka och pröva sig fram med hjälp av olika strategier 

(Skolverket, 2017). Problemlösningsförmågan är viktig i matematiken eftersom att om eleven ska 

lösa ett matematiskt problem och inte vet vilken strategi den ska använda, behöver den strategier för 

att kunna lösa problemet. Eleven kan använda sig av sina tidigare erfarenheter av problemlösning 

för att lösa olika matematiska problem (Skolverket, 2014). Programmering och problemlösning har 

väldigt starka kopplingar till varandra. Manilla (2017) beskriver programmering som ett 

processarbete där man utgår från ett problem som man vill lösa. Denna process innefattar enligt 

Manilla flera olika faser, varav en av dem är problemlösning. 
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3.2.5 Spatial förmåga 
 
Spatial förmåga, även rumsuppfattning (Skolverket, 2018b), handlar om “förmågan att lösa 

uppgifter som avser linjers, ytors och rymders förhållande till varandra” (Spatial förmåga, u.å.). Den 

spatiala förmågan har visat sig vara en väldigt viktig del av elevers matematikutveckling (Clements; 

Sarama, 2011). I skolverkets kartläggningsmaterial “Hitta matematiken” beskrivs hur elever ska 

kunna förstå att en person ser olika delar av ett rum beroende på var den befinner sig (Skolverket, 

2018b). Det krävs att elever kan sätta sig in i olika perspektiv och växla mellan dem. Den spatiala 

förmågan har även visat sig vara en väsentlig färdighet inom teknik- och matematikämnena (Wai, 

Lubisnki, & Benbow, 2009), något som har en direkt koppling till programmering. 

 

3.5.6 Motivation 
 
Motivation att lära handlar om att elever finner studieaktiviteter meningsfulla och givande och att 

de försöker få ut den avsedda nyttan ur aktiviteterna (Woolfolk & Karlberg, 2015). Inre motivation 

innebär att eleven utför en viss aktivitet och ser det som en belöning i sig självt, utan påverkan från 

yttre faktorer som till exempel mutor. Att vara intresserad av det man lär sig har en positiv påverkan 

på inlärningsförmågan då det kan leda till ett intresse att söka nya kunskaper (Skolverket, 2017). 

Det finns många olika sätt att främja elevers inre motivation. Ett sätt kan vara att göra uppgifterna 

roliga (Woolfolk & Karlberg, 2015) och knyta dem an till lärandet. Det är denna metod som 

kommer att vara mest relevant till våra studier. 

 

3.5.7 Sociokulturellt perspektiv  
 
Programmeringen har i de studier vi tagit del av har oftast bedrivits genom att eleverna fick arbeta 

tillsammans på olika sätt. Därför anser vi att den sociokulturella teorin är relevant för vårt arbete. 

 

Lev Semjonovitj Vygotskij var en företrädare för den så kallade sociokulturella teorin. Den handlar 

om hur människors aktiviteter äger rum i kulturella sammanhang (Woolfolk & Karlberg, 2015). 

Dessa kan enligt Vygotskij inte förstås utanför detta sammanhang. Denna teori betonar alltså det 

sociala samspelet elever sinsemellan, vilket Vygotskij menar leder till högre mentala processer. 

Lärare får också en betydande roll enligt denna teori. De ska stötta eleverna genom att ge dem till 

exempel ledtrådar eller uppmuntran. Denna form av stöd kallas scaffolding (kommunikativa stöttor 

på svenska). En annan form av stöd är det så kallade assisterande lärandet. Det innebär att eleven 

erbjuds stöd i början och sedan gradvis minskar i samma takt som eleven lär sig mer. En annan 
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central del av den sociokulturella teorin är vikten av att använda sig av kulturella redskap i 

undervisningen. Dessa redskap kan syfta på allt från linjaler till Ipads och kan ha en stor påverkan 

på elevers kognitiva utveckling. 

 

4. Metod 
 
I detta avsnitt beskrivs det tillvägagångssätt som använts och det urval av artiklar som gjorts. Det 

finns även en tabell på vilka artiklar som använts. Tabell 1 ger en översikt om vilken metod 

forskarna har använt och vad för typ av studie det är och vad för sökord som använts. 

 

4.1 Litteratursökning 
 

Eftersom vi skriver en systematisk litteraturstudie finns det kriterier som behöver uppfyllas enligt 

Bajaras, Forsberg och Wengström (2013). Dessa kriterier innebär bland annat att vi behöver 

beskriva våra metoder och kriterier för hur vi har valt artiklar tydligt samt beskriva vår sökstrategi. 

 

För att hitta artiklar använde vi oss av databaserna ERIC, UniSearch och Google Scholar. ERIC är 

en databas som innehåller artiklar som berör ämnena pedagogik och psykologi (Bajaras mfl., 2013). 

Google Scholar är en databas som har de flesta vetenskapliga tidskrifter i Europa och USA. Utöver 

databaser sökte vi även manuellt, vilket innebar att vi kollade i referenserna till de artiklar vi 

hittade. Med UniSearch kan man söka i flera hundra databaser efter artiklar och tidskrifter mm. 

 

4.1.1 Avgränsningar och urval 
 
I vår sökning valde vi att avgränsa vår sökning efter olika kriterier. Vi valde att endast använda oss 

av “Peer Reviewed artiklar (Bajaras, 2013), vilket betyder att artiklarna har genomgått en 

granskning av andra forskare. För att begränsa sökningar av artiklar ytterligare använde vi oss av 

olika sökord. För att se exakt vilka sökord som vi användes av, se tabell 1. 

 

Efter vi valt att artikeln skulle vara “Peer Reviewed” och använt oss relevanta sökord fick vi göra 

ett andra urval av artiklarna. I urval två begränsade vi oss till elevernas ålder och varifrån 

forskningen har bedrivits. Vi ville att forskningen skulle vara ifrån olika delar av världen. 
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Under vår artikelsökning hittade vi sammanlagt tio artiklar som vi valde att undersöka närmare. Vi 

började med att läsa abstraktet för att se om artiklarna var relevanta för vårt område. Efter det valde 

vi att utesluta två artiklar som vi kände inte var relevanta för oss. Detta berodde på att de inte var 

direkt kopplade till det vi ville undersöka i vår uppsats, det vill säga på vilka sätt programmering 

kan främja elevers matematikkunskaper. 

 
Tabell 1. Artiklarna är sorterade efter årtal; från äldst till yngst 

Författare Titel År Land Databas Sökord Typ av 

studie 

Metod 

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

 

2010 Nya 

Zeeland 

ERIC Programmi-

ng, problem 

solving 

Kvalitativ Bloggar, 

intervjuer 

Highfield Robotic Toys 
as a Catalyst 
for 
Mathematical 
Problem 
Solving 

 

2010 Australien ERIC Programmi-

ng, beebot 

Kvalitativ Observation 

Fessakis Problem 
Solving by 5-6 
Years Old 
Kindergarten 
Children in a 
Computer 
Programming 
Environment: 
A Case Study 
 

2012 Grekland Unisearch Programmi-

ng, 

kindergarten 

Kvalitativ Observation, 

intervjuer 

Calao; 

Moreno-

Leon; 

Correa; 

Robles 

Developing 
mathematical 
thinking with 
Scratch An 
experiment 
with 6th grade 
students 

2015 Colombia Manuell 

sökning 

N/A Kvantitativ För- och 

eftertest 

Newhouse;

Cooper; 

Cordery 

 

Programmable 
Toys and Free 
Play in Early 
Childhood 
Classrooms 

2017 Australien Manuell 

sökning 

N/A Kvalitativ Observation 
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Palmér Programming 
in preschool—
with a focus on 
learning 
mathematics 

2017 Sverige ERIC Programmi-

ng, early 

mathematics 

Kvantitativ För- och 

eftertest 

Sung.; 

Ahn; Black 

Introducing 
Computational 
Thinking to 
Young 
Learners: 
Practicing 
Computational 
Perspectives 
Through 
Embodiment 
in 
Mathematics 
Education 
 

2017 USA Google 

Scholar 

Programmi-

ng, 

mathematics 

Kvantitativ För- och 

eftertest 

Messer; 

Lucy; 

Holliman; 

Natalia 

Evaluating the 

effectiveness 

of an 

educational 

programming 

intervention 

on children’s 

mathematics 

skills, spatial 

awareness and 

working 

memory 

 

2018 England Unisearch Programmi-

ng, beebot 

Kvantitativ För- och 

eftertest 

 

4.2 Tillvägagångssätt  
 

Innan vi började med arbetet funderade vi på vilket ämne vi ville skriva om inom matematiken. 

Efter ett tag bestämde vi oss för att vi ville fokusera på programmering i matematikämnet. Vi valde 

programmering eftersom att vi ansåg att det var ett väldigt aktuellt ämne som kanske inte allt för 

många har skrivit om redan. Det var också något som vi har stött på under vår verksamhetsförlagda 

utbildning. Vi begränsade vår frågeställning till vilka fördelar det finns med att använda sig av 

programmering i matematikundervisningen. Anledningen till varför vi valde just den 

frågeställningen varför att vi ansåg att den var tillräckligt bred för att det skulle finnas tillräckligt 

med forskning som har behandlat det området. 

 

När vi hade bestämt oss för exakt vilken frågeställning vi skulle ha började vi att söka efter 

vetenskapliga artiklar inom det området. Till en början använde vi oss av databasen ERIC. Där 

kunde man avgränsa sina sökningar till målgrupp (lärare, elev t.ex.) och utbildningsnivå. Vi valde 

även att endast söka efter artiklar som var peer-reviewed. När vi hade gjort dessa avgränsningar 
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sökte vi efter artiklar som innehöll ordet ”programming”. Vi fick en hel del träffar som vi kunde 

göra bedömningen att de var relevanta för oss baserat på sin titel. När vi såg en artikel som vi ansåg 

vara relevant för, baserat på om titeln antydde att studien handlade om programmering kopplat till 

matematikundervisningen, gick vi vidare och läste artiklarnas sammanfattning. Om artiklarna 

visade sig handla om gymnasieelever eller högre så sållade vi bort dem. En del av artiklarna berörde 

heller inte vår frågeställning tillräckligt; till exempel knöt dem inte an till matematikämnet 

tillräckligt eller så diskuterade dem inte vilka effekter programmeringen hade på elevers 

matematikkunskaper tillräckligt. 

 

När vi märkte att vi hade problem att hitta fler artiklar använde vi oss av fler sökord samt flera 

databaser (se tabell 1). Vi gick också igenom referenslistorna i några av artiklarna för att se till 

vilken forskning dem hänvisade (manuell sökning i tabell 1). På så sätt kunde vi hitta ännu fler 

artiklar som var av intresse för vår forskning. Överlag fann vi inte att det var särskilt problematiskt 

att hitta artiklar som handlade om vårt område. 

 

Vi började sedan att skriva på metoddelen i vår uppsats. Vi sammanställde alla artiklar som vi hade 

hittat i en tabell och påbörjade även skriva de första delarna. Sedan gick vi vidare till att 

sammanfatta alla artiklar. När vi började med dessa sammanfattningar hade vi inte än hittat alla 

artiklar som finns med i slutprodukten. Vi hade inte tillräckligt med artiklar samt att vi behövde 

sålla bort två stycken som vi ansåg inte passade inte i vårt arbete, på grund av tidigare nämnda 

anledningar. Litteratursökningen genomfördes alltså parallellt med resten av arbetet till en början. I 

detta skede skrev vi även inledningen och påbörjade bakgrunden. 

 

När vi var klara med alla artikelsammanfattningar och skulle börja med diskussionen var vi tvungna 

att utöka bakgrunden så att vi kunde diskutera utifrån de centrala begreppen i uppsatsen. Samtidigt 

som vi skrev diskussionen gick vi även igenom resten av arbetet och korrigerade och lade olika 

delar av arbetet.  

 

5. Resultat 
 
Här presenteras resultaten av de studier vi har läst och vad de säger om vilka fördelar som kan 

finnas med programmering. Resultatet är uppdelat efter om eleverna har arbetat med digital 

programmering eller fysisk programmering.  
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5.1 Digital programmering 
 
I följande del sammanställer vi de studier som använde sig av digitala programmeringsmetoder. 

Dessa metoder innefattar Scratch, Scratch Jr. och diverse LOGO-varianter. 

 
 
Nigel Calder (2010) undersöker i sin studie om hur Scratch kan användas för att ge eleverna en 

övning i problemlösning kring matematiska problem. I undersökningen lät forskarna en klass i 

årskurs sex utveckla matematiska spel menade för eleverna i en årskurs ett-klass. Eleverna som 

deltog hade inte tidigare använt Scratch och arbetade med projektet i par under två veckors tid. 

Eleverna och lärarna blev intervjuade, och eleverna fick även skriva en blogg om hur arbetet gick 

och vad de lärde sig i projektet. Arbetet i klassrummet dokumenterades också av forskarna, både i 

skrift och med fotografier. De yngre barnen fick prova spelen och sedan ge de äldre eleverna 

feedback om bl.a. hur det hjälpte deras lärande. 

 

Resultat: Efter projektet var slutfört gick forskarna igenom det insamlade materialet från bloggar 

och intervjuer. Resultatet visade att eleverna genom projektet fått öva på att ta in feedback och 

utveckla sina spel utefter den. Eleverna provade sig fram, och beroende på vad som hände i spelet 

ändrade de sin kod, något som Calder menar visar att de förstår kopplingen mellan koden och det 

som faktiskt händer i spelet. Forskarna märkte också att eleverna kunde uttrycka sina problem och 

program med matematiskt språk, och att elevernas bloggar visade på att eleverna använde sig av 

problemlösning för att uppnå sina mål. De märkte även att eleverna fick öva på vinklar och få 

förståelse kring kopplingen mellan den siffra de skrev och hur stor svängen blev i spelet. Forskarna 

tyckte att eleverna blev engagerade och fick öva på problemlösning. 

 
Fessakis, Gouli och Mavroudi (2013) genomförde en fallstudie där de undersökte om hur 

genomförbart och värdefullt för lärandet datorprogrammering kan vara. Studien genomfördes på tio 

elever (varav sex pojkar och fyra flickor) i en förskoleklass i Grekland. Deltagarna var mellan 

åldrarna 5 och 6 år. Under studien var både lärarna och forskarna närvarande. I undersökningen 

användes programmeringsmiljöerna the Ladybug Leaf och the Ladybug Maze, som båda är 

baserade på LOGO. Övningarna genomfördes tillsammans med hela klassen, inklusive lärare, i 

syfte att öka chanserna för interaktion mellan eleverna. För att interagera med programvaran 

användes en interaktiv whiteboard (Interactive White Board, IWB). 
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För att introducera eleverna till programmets symboler och logik började de med en lek som gick ut 

på att eleverna skulle guida en leksaksnyckelpiga till sitt mål med hjälp av instruktioner som stod på 

kort som eleven tilldelades. Efter leken introducerade lärarna programmeringsmiljöerna som 

eleverna skulle arbeta i. De presenterades som ett dataspel som liknade leken de nyss hade lekt. En 

deltagare i taget fick gå fram till den interaktiva whiteboarden för att lösa sitt tilldelade problem. De 

andra eleverna i klassen uppmanades att komma på alternativa lösningar som använde sig av färre 

kommandon. Problemen blev gradvis svårare och svårare. De arbetade med sju problem 

sammanlagt: sex av dem var så kallade vägproblem (”path problems”), det vill säga eleverna skulle 

vägleda nyckelpigan fram till dess mål och ett av dem var labyrintproblem. Några av problemen 

löstes flera gånger eftersom andra elever kom på alternativa lösningar. Fem av tio elever klarade 

alla övningar utan hjälp. Tre av tio elever klarade alla övningar med minst en ledtråd eller ett 

förslag från lärare eller övriga elever. Två av tio elever klarade inte övningarna överhuvudtaget. 

 

Resultat: Allt eleverna gjorde videofilmades och transkriberades för att forskarna skulle hitta utdrag 

som de kunde använda för att dra slutsatser till sina frågeställningar. Forskarna konstaterade att 

eleverna trots att de hade arbetat med problemlösning i en timme och femton minuter fortfarande 

var engagerade i arbetet och ville fortsätta. Detta visar enligt Fessakis mfl. (2013) att detta arbetssätt 

ger eleverna ett bra tillfälle att utveckla sina matematiska kunskaper (att räkna, jämföra siffror, 

vinklar) samt att bli introducerade till grundläggande programmeringskoncept. I en intervju med 

läraren säger hon att övningarna var väl anpassade efter elevernas kunskapsnivå och att de var 

förmånliga när det gäller elevernas utveckling i matematik och spatiala förmåga. 

 
Calao, Moreno-Leon, Correa och Robles (2015) har genomfört en studie där de undersöker 

huruvida kodning kan ha en positiv inverkan på elevernas matematiklärande. Studien bedrevs i 

Colombia och 42 elever i årskurs 6 deltog. Deltagarna delades in i två grupper: 24 elever i en 

experimentgrupp och 18 elever i en kontrollgrupp. Eleverna som var i experimentgruppen fick i tre 

månaders tid träna på olika sorters övningar. De fick bland annat en introduktion om 

programmering och algoritmer. Eleverna fick även lära sig grunderna i Scratch, inklusive hur man 

använder sig av loopar, det vill säga ett sätt att upprepa instruktioner, och variabler. Slutligen fick 

de göra egna spel i Scratch. Eleverna i kontrollgruppen hade under samma period sin vanliga 

matematikundervisning. 

 

Insamlingen av data skedde genom ett förtest och ett eftertest som båda grupperna gjorde. För- och 

eftertestet hade fyra olika huvudområden. Modellering, resonemang, problemlösning och förmågan 
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att använda sig av rätt procedurer vid uträkningar, till exempel algoritmer och operationer. Det var 

fyra frågor inom varje område.  

 

Resultat: Resultatet visade att i förtestet var elevernas resultat väldig lika i båda grupperna. I 

eftertestet såg man däremot en stor skillnad. Här hade experimentgruppen mer än dubbelt så bra 

resultat som kontrollgruppen. Experimentgruppens resultat ökade på alla fyra områden, med den 

största ökningen i förmågan att använda algoritmer och operationer. Forskarna noterade att 

kontrollgruppen inte hade förbättrat sina resultat från förtestet, trots att de haft tre månaders 

matematikundervisning. Forskarna konstaterar att programmering i undervisningen kan hjälpa 

elever att utveckla sina matematiska förmågor, vilka inkluderar modellering, 

problemlösningsförmåga och resonemangsförmåga. De konstaterar även att procedurförmågan 

särskilt stärks i jämförelse med traditionell undervisning. Avslutningsvis anser de därför att 

programmering i undervisningen har en stor vinst. 

 
Sung, Ahn och Black (2017) har genomfört en studie i syfte att undersöka effekterna av att använda 

sig av ett datorperspektiv (Computer Perspective Practice) med olika grader av embodiment i 

elevernas prestationer i matematik och programmering. Embodiment syftar på hur man kan 

konkretisera abstrakta kunskaper med hjälp av kroppen. Denna studie använde sig av begreppen 

low embodiment och full embodiment. Här innebär low embodiment att deltagarna fick använda 

sina händer med en tallinje som var ritad på ett vanligt papper, medan full embodiment innebar att 

deltagarna fick använda hela kroppen med en större tallinje. Studien använde sig också av 

Computer Perspective Practice (CPP) som innebär att en elev agerar surrogat och en annan ger 

instruktioner till surrogaten. Detta för att tankeprocessen som används för att beordra ett surrogat 

liknar en programmerares. Deltagarna var 66 förskoleklasselever och förstaklassare, varav 36 

pojkar och 30 flickor, från två olika skolor i USA. Deltagarna delades slumpmässigt in i en av fyra 

grupper. Grupperna var organiserade på följande vis: En full embodiment-grupp med CPP, en low 

embodiment-grupp med CPP, en full embodiment-grupp utan CPP och en low embodiment-grupp 

utan CPP. Den sistnämnda gruppen fungerade som kontrollgrupp. Programmeringen gjordes i 

ScratchJr på Ipads. 

 

Under första veckan gjordes ett förtest för att mäta sina kunskaper om tallinjen, räkning, talens 

ordning, addition och subtraktion. De fick också prova på Scratch Jr. utan någon handledning. 

Under andra veckan delades de in i de fyra grupperna och började att konstruera tallinjer från 1–10, 

full embodiment-grupperna på en större golvmatta och low embodiment-grupperna på ett papper. 

De använde sig av kort som liknade kodblocken som används i ScratchJr. Alla grupper fick sedan 
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konstruera en liknande tallinje i ScratchJr. Efter det skulle eleverna förklara hur en simpel ekvation 

kunde lösas med hjälp av en tom tallinje och en mätstav. Eleverna fick sedan lösa ekvationen 

genom att antingen fysiskt röra på sig eller skriva med papper och penna, beroende på vilken grupp 

de tillhörde. Sedan fick de göra ett eftertest som var utformat på samma sätt som förtestet. Dessa 

övningar pågick under två veckor. Efter dessa aktiviteter fick eleverna programmera två sprites 

(bilder), en katt och en boll, så att katten kastade bollen i basketkorgen. Alla grupper fick samma 

sorts begränsade stöd. 

 

Resultat: Ett fördröjt eftertest gjordes, som testade elevernas kunskaper om tallinjeuppskattning och 

talförståelse. Studien visade att grupperna som använde sig av full embodiment-aktiviteter hade 

ökat sin matematikförståelse (tallinjeförsåelse och aritmetik). 

 

Messer, Lucy, Holliman och Natalia (2018) har genomfört en studie där de undersöker huruvida 

programmering är mer effektivt när det kommer till att öka elevernas färdigheter i matematik, 

spatial medvetenhet och arbetsminne i jämförelse med traditionella matematiska övningar. Studien 

undersöker även om det är mer effektivt att programmera med hjälp av digitala verktyg jämfört med 

att göra liknande övningar med papper och penna. I studien deltog 41 elever mellan fyra och sex år 

från en skola i Storbritannien. Studien bedrevs under sex veckor. 

 

Eleverna delades slumpmässigt in i tre grupper. En grupp som arbetade med programmering med 

hjälp av Ipad, en grupp som arbetade med programmering med papper och penna och en tredje 

grupp som arbetade med traditionella additions- och subtraktionsuppgifter med papper och penna. I 

studien använde sig forskarna av standardiserade förtester för att bestämma elevernas matematiska 

och spatiala förmågor, samt sitt arbetsminne. 

 

Programmeringsgruppen som arbetade med Ipads använde sig av Bee-Botappen som går ut på att 

eleverna ska guida ett bi till sitt mål med hjälp av instruktioner. Den pappersbaserade 

programmeringsgruppen fick papper med bilder av Bee-Bot banorna där eleverna skulle skriva eller 

rita symboler för att guida biet. Den tredje gruppen arbetade med simpla matematiska uträkningar 

som inte involverade varken teknologi eller programmering. 

 

Resultat: Resultatet från studien visar att alla tre grupperna fick signifikant bättre matematiska och 

spatiala förmågor. Deras arbetsminne hade dock inte blivit bättre. Det visade sig också att det inte 

var någon större skillnad mellan att arbeta med programmering på tekniska hjälpmedel jämfört med 

papper och penna. Sammanfattningsvis visar den här studien att programmering är minst lika 
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effektivt som traditionella metoder när det kommer till att främja elevers matematiska förmågor och 

spatiala förmåga. 

 

5.2 Fysisk programmering  
 
 
I följande del sammanställer vi de studier som använde sig av fysisk programmering. Metoden som 

de använde sig av var bland annat Bee-Bots och andra robotleksaker.  

 

I en studie skriver av Kate Highfield (2010) så ska eleverna använda sig av Bee-Bots och probots i 

undervisningen. Syftet med studien var att undersöka hur robotleksaker kan fungera som verktyg 

för att hjälpa barn att utveckla sina kunskaper i matematik. I studien deltog 33 barn, som inte hade 

någon tidigare erfarenhet av robotleksaker. Av dessa var elva barn mellan tre och fyra år samt 22 

elever i årskurs 1. Inte heller lärarna hade någon erfarenhet av robotleksaker tidigare. 

 

Studien pågick i tolv veckor och varje vecka arbetade eleverna i två timmar. Vid dessa tillfällen fick 

eleverna både leka med leksakerna och genomföra uppgifter. Eleverna i årskurs ett fick göra sex 

övningar. Det fanns tre olika sorters uppgifter: strukturerade, utforskande och utökade. Ett exempel 

på en strukturerad uppgift var att eleverna skulle styra en klasskamrat genom att använda begrepp 

som exempelvis “framåt” eller “vänster”, på samma vis som de skulle programmera en robot. En 

utforskande uppgift kunde till exempel vara att eleven skulle få roboten att köra mellan ett antal 

koner på golvet. Slutligen fanns det utökade uppgifter som till exempel var att göra en egen ö, där 

fick eleverna sedan programmera sin robotleksak och den skulle sedan flyttas genom ön. 

 

Enligt Highfield (2010) är den visuella processen som uppstår när man arbetar med robotarna bra 

för att eleverna kan se effekterna av sina program och sedan kan barnen utvärdera om vad som gått 

fel vilket har en betydelse. Då kan de åter knappa in ett program och se hur deras ändringar ändrade 

resultatet. 

 

Resultat: Highfield (2010) pekar på att det finns flera fördelar med att använda sig av robotleksaker 

i undervisningen. Till exempel att eleverna får en förståelse om hur man kan göra vägar genom att 

bara använda 90 graders vinklar. Eleverna får även lära sig hur de kan korrigera sitt program, om de 

märker att de gjort fel. På så vis gynnar detta elevernas problemlösningsförmåga. Eleverna lärde sig 

även att utvärdera om sina program var det mest effektiva, vilket även gynnar 

problemlösningsförmågan. De fick även öva på att förstå vad symboler betyder. När barnen fick ge 

order till roboten eller sin klasskamrat fick eleverna lära sig vad varje symbol betydde. 
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Newhouse, Cooper och Cordery (2017) har genomfört en studie där de undersökte hur barn kan 

interagera med robotleksaker genom fri lek. Deltagarna i studien var förskolebarn från fyra till sex 

år. Forskningen pågick i två års tid. Studien använde sig av två olika typer av robotleksaker: Bee-

Bots och Spheros. Sphero är en boll som är uppkopplad till Bluetooth och styrs med hjälp av en 

Ipad. 

 

I studien ingick två olika australienska förskolor: skola 1 och skola 2. Studien var indelad i två olika 

faser; skola 1 deltog endast i den första fasen av studien medan skola 2 deltog i både fas ett och två. 

I första fasen började skola 1 med att eleverna fick en tydlig presentation av robotleksakerna och en 

demonstration av hur en Bee-Bot fungerar. Demonstrationen skedde med hjälp av en elev. Skola två 

fick en kortare och mindre fullständig presentation av robotleksakerna. Förskolebarnen i båda 

förskolorna observerades med hjälp av en checklista med olika beteenden som eleverna visade, till 

exempel utforskande och problemlösning. 

  

I fas två av studien deltog endast skola två. Eleverna fick använda sig av både Bee-Bots och 

Spheros under tre olika tillfällen.  Under första tillfället fick eleverna en generell introduktion till 

leksakerna och fick sedan leka fritt med dem. Det andra tillfället var mer strukturerat och eleverna 

delades in i fyra grupper. De skulle guida roboten genom en hinderbana som eleverna själva 

byggde. De fick möjlighet att använda färdigheter som uppskattning, räkning, orientering och 

riktningar. I det tredje tillfället skulle eleverna åter leka med robotleksakerna fritt. 

  

Resultat fas 1: Det visade sig att de flesta av eleverna blev uttråkade ganska snabbt, speciellt när det 

även fanns andra aktiviteter att välja mellan. Det som märktes var att när eleverna sattes in i en 

kontext blev eleverna mer intresserade. Det som var tydligt var att det var för mycket information 

för eleverna vilket gjorde att det blev svårt. Forskarna kom även fram till att eleverna behövde mer 

tid för att förstå vad algoritmer faktiskt är, och hur de använder dem när de leker med Bee-Bots. Det 

upplevdes som svårt för eleverna som jobbade med Spheron var att de inte visste om hur man skulle 

lyckas vända fram den eller vända den bakåt. De som använde Bee-Boten tryckte på Bee-Botens 

knappar lite hur som helst och hade ingen tydlig bild om vad den skulle göra. Slutligen kom 

forskarna fram till att eleverna som leker fritt med robotleksaker behöver få utmaningar som de kan 

jobba med för att annars är risken att eleverna tappar motivationen till robotleksakerna. 

  

Resultat fas 2: Forskarna upplevde att endast vissa elever förstod vad syftet var med att arbeta med 

robotleksaker men de allra flesta av eleverna gjorde inte det. När eleverna fick hjälp och stöd av 
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forskningspersonalen började deras användande av robotleksakerna utvecklas. De visade på att de 

hade mål när de lekte, och att de kunde använda sig av problemlösning. Det tydde även på att 

eleverna blev mer engagerade och fick en bättre motivation när de fick hjälp av forskarna. När 

eleverna fick mer instruktioner och stöd blev eleverna mer koncentrerade på uppgifterna som skulle 

göras. Eleverna förstod att de måste mäta för att se hur många steg Bee-Boten måste gå. De började 

med att räkna och sedan fick eleverna programmera Bee-Boten. När eleverna å andra sidan inte fick 

hjälp och utmaningar, tappade de snabbt intresse för robotleksakerna. 

 

I en studie genomförd av Palmér (2017) undersöktes hur programmering kan främja barns 

utveckling av matematiskt tänkande, främst spatialt tänkande. Studien genomfördes under fyra 

månader i två svenska förskolor i två olika städer med hjälp av ett för- och eftertest. Utav alla 

barnen i de båda förskolorna valdes fyra ut från respektive förskola. Dessa blev ”fokusbarnen”, 

alltså de som genomförde för- och eftertestet. Fokusbarnen var mellan tre och fyra och ett halvt år, 

varav fem flickor och tre pojkar. Programmeringen i studien genomfördes med en Bee-Bot. Under 

förtestet blev förskolebarnen ombedda att röra sig i rummet utifrån instruktioner de fick, till 

exempel ”kan du gå två steg framåt och sedan svänga till vänster?”. Sedan skulle förskolebarnen 

själva beskriva hur forskarna och tre leksaker rörde sig med hjälp av liknande instruktioner. De 

skulle även själva flytta leksakerna utifrån instruktioner. Detta i syfte att klargöra vad vilken 

förståelse förskolebarnen hade när det kommer till spatialt tänkande och riktningsmarkörer. 

 

I studien ingick fyra faser. Fas ett gick ut på att läraren programmerade en robot och lät eleverna 

beskriva hur den rörde sig på ett rutnät. Förskolebarnen fick sedan programmera sin egen Bee-Bot 

så att den rörde sig på samma sätt. I fas två programmerade läraren barnen analogt med hjälp av 

lappar med pilar. Sedan samma sak tvärtom. I fas tre fick förskolebarnen en karta där det stod hur 

roboten skulle röra sig. Barnen fick sedan programmera roboten efter kartan. I den fjärde och sista 

fasen skulle de programmera roboten efter de instruktioner de fick och sedan gissa var på kartan 

roboten skulle hamna till sist. 

 

Under eftertestet fick de beskriva vad lapparna med pilar på betydde. Sedan fick förskolebarnen 

programmera roboten utifrån instruktioner på en karta med rutnät. De skulle även rita pilar som 

beskrev programmeringen som de just hade gjort. Slutligen fick de lappar med pilar som de skulle 

programmera roboten efter och gissa var roboten skulle hamna.  

 

Resultat: Studien visar att förskolebarnen tyckte att det var roligt med programmeringsövningarna 

och de deltog entusiastiskt. Resultatet visade även att alla barn kunde programmera roboten ut efter 
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kartan, vilket innebär att de förstod förhållandet mellan ritningen på papperskartan och den stora 

rutnätskartan. De fick också möjlighet att arbeta multimodalt under övningarna, det vill säga att de i 

detta fall använde sig av till exempel både sin kropp och sin talförmåga. En del av barnen delade 

upp instruktionerna i olika steg. Detta visar en förmåga att planera och sätta objekt i rätt ordning, 

vilket är en viktig färdighet inom matematiken. 

 

6. Resultatsammanställning 
 
I följande avsnitt kommer vi att sammanställa de viktigaste resultaten från de studier vi har tagit del 

av som har med vår frågeställning att göra: ”vilka är fördelarna med att arbeta med programmering i 

matematikundervisningen?” 

 
I denna litteraturstudie har vi läst om flera fördelar med programmering i matematikundervisningen. 

Ett återkommande resultat som studierna visade på var att eleverna tyckte att det var roligt att arbeta 

med programmering. Enligt Fessakis (2013) tyckte eleverna att det var så roligt att arbeta med 

programmeringen att eleverna ville fortsätta att arbeta det. Även Calder (2010) och Palmér (2017) 

visade på att eleverna var väldigt engagerade i arbetet och tyckte att det var roligt.  

 

Programmering har också visat sig vara effektivt när det kommer till att främja elevernas utveckling 

i olika matematiska förmågor. Bland dem är problemlösningsförmågan återkommande i resultaten 

av studierna. Flera av våra studier pekade på att problemlösningsförmågan främjades av 

programmering (Calder, 2010; Highfield, 2010; Fessakis, 2013; Newhouse, 2017; Calao, 2015). 

Eleverna fick också möjlighet att utveckla sina kunskaper om vinklar när de programmerade olika 

robotar (Highfield, 2010; Calder, 2010; Fessakis, 2013). Utöver dessa förmågor visade det sig även 

att eleverna utvecklade sina förmågor i aritmetik (Fessakis, 2013; Sung, 2017) och övriga 

matematiska kunskaper (Messer, 2018; Calao, 2015; Sung, 2017; Fessakis, 2013). Messer (2018) 

konstaterar att programmering är ungefär lika effektivt som traditionella medel när det kommer till 

att utveckla elevers matematiska och spatiala förmågor.  

 

Eleverna fick också många möjligheter att utveckla sin spatiala förmåga när de jobbade med 

programmering (Fessaskis, 2013; Messer, 2018; Palmér, 2017). Slutligen visade studien också att 

eleverna som jobbade med programmering i undervisningen blev bättre på att använda algoritmer 

(Calao, 2015). Även Palmér (2017) visade på att elever utvecklade sitt algoritmiska tänkande när 

eleverna skulle programmera Bee-Bots i och med att de delade de upp instruktionerna i olika steg, 
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vilket visar på att eleverna använder förmågan att planera och sätta objekt i rätt ordning. Newhouse 

(2017) visade också att elever kan utveckla sitt algoritmiska tänkande med hjälp av 

programmerbara robotleksaker, så länge de får stöd av lärare. 

 

7. Diskussion 
 
I följande avsnitt kommer vi att diskutera resultaten av de studier vi har tagit del av utifrån vår 

frågeställning. Vilka förmågor är det som gynnas av programmering i matematikundervisningen? 

Vi kommer även att diskutera resultaten utifrån ett pedagogiskt perspektiv. 

 

7.1 Matematiska förmågor 
 

I detta avsnitt kommer det diskuteras om vad för matematiska förmågor som gynnas av 

programmering utifrån artiklarnas resultat och våra egna reflektioner.  

  
Det har visat sig att programmering i matematikundervisningen har många positiva effekter. Ett 

återkommande resultat i studierna som vi läst handlar om problemlösning. Vilket inom 

matematiken betyder att eleven har ett matematiskt problem som han/hon inte vet hur det ska lösas, 

och behöver därför undersöka problemet och försöker lösa problemet med olika strategier 

(Skolverket, 2017). Det kan vara till exempel att eleven ska guida en Bee-Bot genom en labyrint 

och vet inte hur den ska göra det. Eleven kommer i det tillfället använda sig av sin 

problemlösningsförmåga.  

 

Vi har sett många exempel i studierna på detta processarbete. Fessakis (2013) använde sig av 

färdiga digitala problemuppgifter, där eleverna skulle leda en nyckelpiga fram till sitt mål genom att 

programmera vilken väg den skulle ta. Detta kan liknas vid mer traditionell problemlösning, då 

eleverna introduceras till ett problem och sedan får de försöka hitta lösningar till det. Newhouse 

(2017) visade på ett annat sätt hur man kan använda problemlösning med hjälp av programmering. 

När eleverna fick leka fritt med robotleksakerna var det en elev som självmant utmanade sig själv 

med att bygga en ramp som hans robot kunde åka upp på. Läraren hade inte bestämt om vad 

eleverna skulle göra, utan det skulle vara fri lek. Eleven byggde en ramp vilket kan göras en 

koppling till en inre motivation eftersom eleven utförde en aktivitet som inte läraren hade sagt åt att 

eleven skulle göra, vilket visar att eleven har en inre motivation. Detta eftersom eleven hade ett 

intresse av att göra en ramp. Han spenderade flertal minuter på att lösa problemet. Att använda sig 
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av fri lek som en metod för att utveckla elevers problemlösningsförmåga har dock en del brister 

som vi tar upp i slutet av diskussionen. 

 

Det visade sig att programmering kan ha en likhet med att konstruera algoritmer. Vilket Fessakis 

studie (2013) tar upp. Ett exempel är att eleverna uppmanades att hitta flera olika lösningar till 

problemet och även hitta så korta vägar som möjligt. Detta medförde att eleverna var tvungna att 

tänka framåt i flera steg när de programmerade sina nyckelpigor. Detta har många likheter med att 

konstruera algoritmer; algoritmer handlar ju nämligen om att sätta instruktioner i rätt ordning och 

det kan finnas flera olika algoritmer som löser ett och samma problem. Dessutom kan algoritmer 

vara olika effektiva och därmed olika snabba. Liknande resultat återfinns i Palmérs (2017) studie. 

Där visar vissa elever att de kan dela upp instruktioner i olika steg och planera framåt. 

 

Ett material som kommer bli obligatoriskt i förskoleklass är “Hitta matematiken” (Skolverket, 

2018b). I en av övningarna i “hitta matematiken” får eleverna öva på sin spatiala förmåga. Detta 

pekar på att spatial förmåga bedöms som viktig för eleverna tidigt i skolgången. Fessaskis (2013) 

och Messer (2018) förklarar att programmering gynnar elevers spatiala förmåga. Därför kan 

programmeringen användas som ett verktyg för att hjälpa elever utveckla sin spatiala förmåga, som 

komplement till andra övningar, till exempel “Hitta matematiken”. 

 

7.2 Pedagogiskt perspektiv 
 
I följande avsnitt tar vi upp hur man kan se på resultaten av studierna utifrån ett pedagogiskt 

perspektiv och vilka utmaningar lärare kan ställas inför. 

 
De flesta av artiklarna som vi läst så samarbetar eleverna med varandra när de arbetar med 

programmering. Vilket kan kopplas till den sociokulturella teorin.  Det är intressant eftersom det är 

lätt att tänka sig att programmering sker ensamt vid en dator. Vi har dock noterat att i stort sett alla 

de studier vi har läst arbetade de på ett eller annat sätt utifrån den sociokulturella teorin (Woolfolk 

& Karlberg 2015). Eleverna jobbade sällan enskilt utan tog hjälp av varandra. I exempelvis Fessakis 

(2013) studie arbetade de med programmering i helklass. Även om det var några barn som inte 

kunde lösa alla problemen själva, kunde de flesta (åtta av tio barn) göra det med hjälp av stöttning 

från klasskamrater eller lärare. Detta medförde även att eleverna tränade på att använda matematiskt 

språk och att ge tydliga instruktioner. Det var även flera av artiklarna som använde sig av stöd ifrån 

varandra. 
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Calder (2010) visar ett annat exempel av den sociokulturella teorin. Då fick de yngre eleverna 

interagera med de äldre eleverna för att ge feedback. De fick samtidigt öva på att använda sitt 

matematiska språk. Enligt Vygotskij (Woolfolk & Karlberg, 2015) är den här typen av interaktioner 

den mest optimala för elevers kognitiva utveckling, då äldre och mer kunniga barn samspelar med 

yngre och mindre kunniga. Det är även intressant att i yngre åldrar jobbar eleverna oftast med 

visuella programspråk, eftersom det är enklare än textbaserat språk. Att arbeta med visuellt program 

sägs vara effektivt när det gäller yngre barn, eftersom eleverna få se resultatet direkt av sina 

kommandon och eleverna får möjlighet att fokusera på logiken och strukturen istället för att 

fokusera på kodningen (Kelleher, 2005). De flesta av våra artiklar använder sig av visuellt 

programspråk, nämligen Scratch och LOGO (Palmér, 2017; Calder, 2010; Sung, 2017; Calao, 2017; 

Highfield, 2010; Messer, 2018; Newhouse, 2017). 

 

Samtidigt som alla de studier vi har tagit del av har på ett eller annat sätt handlat om programmering 

så har det dock sett ut på olika sätt. Vissa studier använde sig av s.k. fysisk programmering och tog 

hjälp av programmerbara robotar, det vill säga Bee-Bots. Andra studier använde sig av mer 

traditionella programmeringsmetoder i form av dataprogram, till exempel Scratch. Båda dessa 

metoder bygger på samma princip, alltså att visuell programmering och att låta elever få se 

resultaten av sina program direkt. En faktor som många lärare kan se som problematisk med att 

införa programmering i skolan är de materiella kostnaderna. Att förse varje elev med en Ipad eller 

dator är inte något som alla skolor kanske har möjlighet till. Intressant nog visade Messer (2018) att 

programmering med hjälp av penna och papper, vilket enligt Vygotskij (Woolfolk och Karlberg, 

2015) kan ses som ett kulturellt redskap, faktiskt var lika effektivt som att programmera digitalt. 

Hur programmering kan gå till med papper och penna är inte något som har tagits upp särskilt ofta i 

de studier vi har läst, eller något som vi själva har någon erfarenhet av. Det är bevisligen en 

intressant aspekt dock och något som lärare inte bör ignorera eftersom alla skolor kanske inte har 

tillgång till datorer till alla elever i klassen.  

 

Utöver dessa fördelar visade det sig också att elever med hjälp av programmering får möjlighet att 

arbeta multimodalt (Palmér, 2017; Sung, 2017). Multimodalitet innebär att elever får arbeta med 

flera olika uttrycksformer och inte bara det som är mest typiskt för ett visst ämne (Dahl, 2018). 

Palmér (2017) ger som exempel att eleverna använde sig av handgester när de förklarade vad de 

olika symbolerna betydde. De använde sig även av hela kroppen för att visa hur roboten skulle röra 

sig. Sung (2017) visar liknande resultat (hon använde dock begreppet embodiment, vilket bygger på 

samma princip, det vill säga att eleverna använde sina kroppar). Sung (2017) beskriver hur man 

med hjälp av kroppen lättare kan få förståelse för mer abstrakta kunskaper. I hennes studie hade det 
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multimodala lärandet en ännu mer central roll och resultatet av hennes studie visade att de elever 

som använde sig av full-embodiment, det vill säga hela kroppen, för att förankra sitt lärande fick 

signifikant bättre resultat än de som inte gjorde det, eller gjorde det i en mindre grad. Detta tyder på 

att det finns en del saker som lärare behöver ha i åtanke när de inför programmering i 

undervisningen om de vill få ut så mycket som möjligt av den. 

  

Vidare har studierna även visat på att eleverna har tyckt att det har varit roligt att arbeta med 

programmering. Fessakis (2013) beskriver hur eleverna ville fortsätta att arbeta med 

problemlösning trots att de hade arbetat med det i över en timme. Övriga studier visar också på att 

eleverna fann det lustfyllt att arbeta med programmering (Palmér, 2017; Calder, 2010). Att elever 

känner lust och motivation för att lära sig har en stor påverkan på deras potential att lära sig nya 

saker (Skolverket 2017).  

  

En annan aspekt som lärare bör ha i åtanke när de inför programmering i undervisningen är att det 

kan finnas en viss problematik när elever får leka fritt. Detta märktes framförallt i Newhouses 

(2017) studie som använde sig av robotleksaker. När eleverna fick leka fritt blev de uttråkade 

ganska snabbt. Däremot blev de mer intresserade när de sattes in i en kontext. Det som var viktigt 

var att eleverna som leker med robotleksaker behöver få utmaningar som de kan jobba med och 

förstå vad syftet är, annars är risken att deras motivation minskar (Newhouse, 2017). Det man som 

lärare behöver ta med sig från detta är att eleverna behöver uppgifter och utmaningar från läraren, 

inte bara fri lek med till exempel robotleksaker. Därför är det viktigt för oss som lärare att känna till 

att eleverna tycker oftast att programmering är kul, men att kontexten är viktig att känna till så att 

eleverna inte tappas i undervisningen. 

 
 

8. Avslutning 
 

Avslutningsvis kan vi efter att ha genomfört vår studie konstatera att det finns en hel del fördelar 

med att införa programmering i matematikundervisningen, både när det gäller elevers matematiska 

förmågor och deras motivation. Det finns dock en del som lärare måste ha i åtanke när 

programmering används i undervisningen. Att låta eleverna leka fritt med robotleksaker visade sig 

vara inte alltför effektivt när det kommer till att förbättra elevernas matematikkunskaper. Det krävs 

en viss form av stöttning och struktur från lärare för att kunna ta vara av fördelarna. Det har också 
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visat sig att oavsett om skolan har datorer eller inte så kan eleverna jobba med programmering 

eftersom är ungefär lika effektivt att programmera utan digitala hjälpmedel. 
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Självvärdering 

 

Emelie 

Det jag har gjort under arbetets gång är att läsa fyra av artiklarna och därefter sammanfatta dessa. 

Vi valde att jag skulle läsa fyra och Robin sex eftersom jag har svårare för engelskan än vad Robin 

har. Därefter så skrev jag sammanfattningar på de artiklar som jag läst, och Robin fick korrekturläsa 

ifall något skulle vara otydligt eller osammanhängande. Jag korrekturläste även det som Robin 

skrivit.  Efter vi sammanställt artiklarna så började vi skriva på vår inledning eftersom vi ville 

förtydliga den då den inte var tillräckligt fyllig. Denna skrev vi tillsammans, dock så var det Robins 

ansvar att leta efter referenser till inledningen. Efter vi skrivit klart inledningen så hade vi vår första 

träff med vår handledare. När vi hade fått återkoppling ifrån alla tillfällen så brukade vi undersöka 

om vad vi skulle justera. När vi var klara med återkopplingen och det vi justerat så fick den andra 

läsa igenom om vad den andra skrivit och fick påpeka ifall något saknades eller om det var bra 

skrivet. Därefter så började vi ofta med grunden till de olika delarna tillsammans och sen delade vi 

upp om var det behövdes skrivas mer eller om det skulle behöva fler referenser i en viss del så tog 

jag det arbetet, och vid ett annat tillfälle gjorde Robin det.  

 

Robin 

Min insats i detta arbete började med att jag läste och sammanfattade sex artiklar. Jag korrekturläste 

sedan sammanfattningarna på de artiklar som Emelie hade skrivit, samt att jag korrigerade mina 

egna texter med Emelies hjälp. Vi försökte att arbeta på detta sätt genom hela arbetes gång, så att 

texten skulle bli så tydlig och lättförstådd som möjligt. När vi var klara med att sammanfatta 

artiklarna gick vi vidare till att skriva inledningen och bakgrunden. Jag själv började med 

bakgrunden och Emelie började med inledningen, men i slutändan hjälpte vi båda till med bägge 

delarna. Vi försökte hela tiden att diskutera och komma med förslag på hur vi skulle utforma 

uppsatsen, till exempel vilka rubriker vi skulle ha var och vad exakt de olika delarna skulle 

innehålla. Under arbetets gång har vi flyttat om många stycken till andra delar, till exempel från 

bakgrunden till diskussionen. 

 

För att försöka arbeta så effektivt som möjligt delade vi ofta upp arbetet så att en skrev på en del 

och den andra på en annan. Till exempel när vi märkte att vi skulle skriva 

resultatsammanställningen så märkte vi att vi behövde utöka bakgrunden. Då skrev jag på 

bakgrunden medan Emelie skrev resultatsammanställningen. Emelie läste dock alltid igenom det jag 

hade skrivit och vice versa, och vi gjorde även många justeringar på texten utifrån varandras 

feedback. 
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Överlag anser jag att arbetet under denna uppsats fungerat mycket väl både från min och Emelies 

sida. Vi hade lite svårt när vi först skulle välja frågeställning och ämne, men när vi väl kom igång 

flöt det på bra under i stort sett hela arbetsgången. 


