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Författare  
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Sammanfattning  

Hösten 2018 inrättades en reviderad läroplan för grundskolan och gymnasiet. Den största förändringen var att 

programmering har lagts till i matematik- och teknikämnena. Med detta kommer frågor om hur programmering ska 

användas i matematikundervisningen och samtidigt inte försämra elevernas kunskaper och resultat. I denna 

pilotstudie undersöks elever i årskurs 9 och deras kunskapsutveckling och attitydförändring när programmering 

används för att räkna på aritmetiska talföljder. För denna studie användes programmeringsspråket Python som är ett 

lämpligt nybörjarspråk i programmering. I resultatet finns det inte några större skillnader i kunskapsutvecklingen 

varken hos kontrollgruppen som endast fick grundläggande programmering, eller hos de andra klasserna som hade 

totalt 6 lektioner med programmering med matematisk inriktning. Det fanns inte heller några tydliga förändringar i 

elevernas attityd mot matematik och programmering.  

I studiens slutsats belyses många förbättringar som kan göras för framtida studier samt hur verksamma lärare kan 

använda programmeringen i matematikundervisningen.  

Abstract 

This is a pilot study about implementing programming in the teaching and learning of mathematics at the lower 

secondary school level. The programming language used is Python and a selection of students use it to learn 

arithmetic sequences. The result of this study is inconclusive about the students’ knowledge learning over time as 

well their change with respect to their  attitudes towards mathematics and programming.  
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Förord 

Programmering är nu obligatoriskt i grundskolan och lärare i matematik och teknik har det 

största ansvaret för att bedriva denna undervisning (Skolverket, 2018). Det finns dock problem 

med detta då matematiklärare som regel inte har fått någon utbildning i programmering som 

del av sin ordinarie utbildning och nu ska genomföra detta moment i sin undervisning. Det finns 

inte tillräckligt med kunskap om konsekvenserna av införandet av programmering medför några 

begränsningar i undervisningen när det blir en del av matematiken och om det finns områden 

inom matematiken då programmering inte ska vara en del av matematiken. För mig har detta 

väckt många frågeställningar om hur jag som lärare ska planera och genomföra lektioner för att 

elever som aldrig har varit i kontakt med programmering enkelt ska finna intresse i det, och 

frågor om vad eleverna ska lära sig inom det området, då det inte finns något bedömningskrav 

i läroplanen än. Jag tror inte att jag är den enda som har funderat på detta heller. 

För den här studien har jag valt att fokusera på elevernas kunskapsutveckling och 

attitydförändring inom matematiken när eleverna i årskurs 9 får använda sig av programmering 

för att lära sig aritmetiska talföljder. Med detta hoppas jag på att få en insikt i hur 

programmering kan implementeras i matematikundervisningen för att det ska underlätta 

inlärningsprocessen och kanske även göra matematiken mer intressant för eleverna i högstadiet. 
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1 Inledning 

Denna studie är en fortsättning av min litteraturstudie om hur programmering kan användas 

i matematikundervisningen i Sverige baserat på erfarenheter från andra länder (Balla, 2018). 

Som en utökning av förra studien har jag gjort ett försök till att ge en liten inblick i hur 

programmering kan tänkas användas i ett mindre område i matematikundervisningen hos en 

mindre grupp elever i årskurs 9. Det jag vill undersöka är elevernas kunskapsutveckling med 

och utan implementering av programmering i matematiken, samt att undersöka om 

implementeringen ger en förändring av elevernas attityder mot matematik som ämne.  

1.1 Bakgrund  

Läroplanen för grundskolan har förändrats mycket de senaste åren med den nya 

tillämpningen av digitala verktyg i samtliga ämnen. Detta framkommer som tydligast i 

matematik och teknik, där elever även ska lära sig programmering (Skolverket, 2018).  

I min litteraturstudie (Balla, 2018) undersöktes tre programmeringsspråks användning i 

undervisningen i matematik för årskurs 7–9 eller motsvarande i andra länder. Språken som 

undersöktes var Scratch, Visual Basics of Applications samt Python. Scratch är ett så kallat 

block-programmeringsspråk där användaren inte skriver en egen kod utan istället drar 

färdigkodade block till en arbetsyta. Visual Basics of Applications (VBA) är det 

programmeringsspråk som finns med i kalkylprogrammet Microsoft Excel och det sista språket 

Python är ett textbaserat programmeringsspråk. I textbaserade programmeringsspråk finns inte 

färdigkodande block utan den som programmerar skriver själv koden som oftast kräver en exakt 

har en känslig syntax. I studien, som var en komparativ studie, jämfördes forskningsresultat om 

dessa språks användningsområden i matematikundervisning. Den studerade litteraturen var till 

en stor del samstämmigt om att elevernas kunskaper visserligen inte förbättrades genom 

användning av det digitala hjälpmedlet programmering, men att ingen negativ effekt på 

kunskapsutvecklingen kunde påvisas. En viktig slutsats, som många elever beskriver i sina 

utvärderingar i dessa studier, är att matematiken blir roligare och att eleverna blir mer 

engagerade i sina studier (geometri eller statistik beroende på studie) när de får använda 

programmering i matematikundervisningen. Detta leder till att matematiken kanske kan 

engagera elever mer i undervisningen genom att använda sig av digitala hjälpmedel, som till 

exempel programmering. Att undersöka elevernas attityder till matematikämnet kan vara 

intressant för att se om det tillagda hjälpmedlet ändrar elevernas uppfattning av 
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matematikämnet i någon form eftersom det blir ett nytt sätt för eleverna att använda matematik. 

Om attityden förändras till det positiva eller inte kan ge en indikation på hur programmering 

kan användas, eller inte bör användas, i matematikundervisningen. Som forskningsområde är 

undersökning av programmering inom grundskolans matematikundervisning relevant eftersom 

programmering i grundskolan ännu är ett nytt område i den svenska skolan. Det är relevant att 

studera när programmering lämpligast kan användas i matematikundervisningen och vilka 

områden i matematikämnet där programmering kan vara lättare eller svårare att implementera 

eller använda. Det är också relevant att undersöka vilka eller vilket programmeringsspråk som 

lämpar sig bäst för matematikundervisningen (Balla, 2018).  

1.1.1 Programmeringsspråket Python 

Python är ett textbaserat programmeringsspråk. Till textbaserade programmeringsspråk 

används textkommandon som ser olika ut beroende på vilket språk som används. För Python är 

många av dessa kommandon enklare utformade till skillnad från andra språk vilket är 

anledningen till att språket oftast anses vara ett ”nybörjarspråk”. För att använda sig av Python 

behöver användaren antingen installera programmet på sin dator eller använda en hemsida på 

internet. Värt att notera är att om programmet installeras kan användaren installera ytterligare 

tillägg till programmet för att öka variationen och möjligheterna. Detta kan inte göras vid 

användning av hemsidor (Vorderman, 2014).  

Python ger, som de flesta andra programmeringsspråk, möjlighet för användaren att utföra 

matematiska beräkningar. Den stora skillnaden mellan beräkningar i Python och matematiska 

beräkningar i grundskolan är att Python är baserat på engelska, som använder sig av ett 

punkttecken (.) istället för kommatecken (,) vid decimaltal. Programmeringsspråket skiljer 

också olika sorters tal åt (decimaltal, heltal, o.s.v.) (Saha, 2015). Mer information och olika 

typer av kommandon i Python finns i bilaga 1. 

Som tidigare nämnt finns även tillägg till Python utöver de bibliotek som finns i språket 

redan vid installation eller användning av programmeringshemsidor. Python har många paket 

och databaser som en användare kan installera utöver grundutbudet som Python tillhandahåller. 

Denna tjänst heter The Python Package Index (PyPI) och finns på Pythons officiella hemsida. 

PyPI är skapad av andra användare och är kostnadsfritt för alla (https://www.python.org/). 

Bland dessa finns flera tillägg som handlar om matematik, till exempel ett grafritarprogram. 

Dock är det viktigt att installera dessa tillägg korrekt och med rätt version, eftersom tilläggen 

annars inte fungerar (Saha, 2015). 

https://www.python.org/
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Som i alla andra textbaserade programmeringsspråk är det viktigt att skriva korrekt för att 

koden ska fungera; det vill säga att använda rätt syntax. Python har en syntax som gör koden 

känslig mot gemener, versaler, skiljetecken och indrag (Vorderman, 2014). 

1.1.2 Programmera med hemsidan Repl.it 

Det finns många verktyg för att lära sig programmering. Vissa verktyg måste installeras som 

program och andra kan användas på via websidor. För den här studien användes hemsidan 

repl.it (https://repl.it/). Repl.it är en webbaserad programmeringsmiljö som stödjer ett 30 tal 

programmeringsspråk. För att använda tjänsten behövs inget konto, utan användaren går in på 

hemsidan och väljer språk och därefter öppnas en sida som är anpassat för språket. Det finns 

två fönster där användaren kan skriva kod. Det vita fönstret (kodfönster) och det svarta fönstret 

(skalfönster). Skalfönstret kallas även för kommandotolken och är ett program som finns på 

alla datorer. Skalfönstret används för kortare program, till exempel för att undersöka vad olika 

kommandon gör. Det används också som ett komplement till kodfönstret när större program 

körs. Det är även i kommandotolken felmeddelanden visas om det är något problem med koden. 

Kodfönstret är till för att göra större program som användaren också kan spara. I kodfönstret är 

koden färgkodad beroende på typen av kod. Detta gör det enklare att se för användaren att 

upptäcka felstavningar och syntaxfel.  

1.1.3 Attityd och mätning av attityd 

Attityd har många olika definitioner och förklaringar. Inom psykologin är det ett subjektivt 

begrepp och kan beskriva en försökspersons mentala tillstånd när hen använder sig av 

problemlösning, men attityd är också ett begrepp som värderar hur personernas uppfattningar 

om ett attitydobjekt (ne.se, attityd). I studier som involverar attityder i form av en persons egna 

uppfattningar om ett objekt är det vanligt att använda attitydskalor. Attitydskalorna är ofta i 

form av en intervallskala där försökspersonen får skatta sin syn på ett attitydsobjekt inom ett 

intervall som spänner sig från ”stämmer inte” till ”stämmer väl” (ne.se, attitydskala). 

 För denna studie använder jag begreppet attityd för att beskriva elevernas sätt att visa sitt 

intresse och elevernas subjektiva åsikt om sin kompetens i matematik och programmering. 

Attityderna som studeras delas in i om eleven ser att programmering eller matematik är roligt, 

samt om eleven anser sig duktig i matematik eller programmering. Genom att skilja på dessa 

två kan elevernas självuppskattning av sin egen förmåga kontra elevens intresse till matematik 

och programmering jämföras och tolkas. Det är nämligen inte en självklarhet att en elev gillar 

https://repl.it/
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ett ämne för att hen är bra i det, på samma sätt som att det inte är säkert att eleven är bra i ett 

ämne för att hen gillar ämnet.  

1.1.4 Elevers kognitiva utveckling 

För att på ett effektivt stötta elevernas kognitiva utveckling är det viktigt att 

undervisningen i ett ämne genomförs på rätt svårighetsnivå. Om nivån är för låg, ökar risken 

för att elever anser att ämnet är tråkigt, och om den är för hög finns en risk att eleverna får 

dåligt självförtroende och inte motiveras till lärande. Enligt Piagets utvecklingsteori finns det 

en jämviktspunkt där undervisningen är både utmanande och intressant vilket främjar 

elevernas lärande (Woolfok, 2014; Säljö, 2014). 

1.1.5 Aritmetisk talföljd och funktion 

Aritmetik är den del av matematik som endast hanterar de fyra räknesätten, addition, 

subtraktion, multiplikation och division (ne.se, aritmetik). En aritmetisk talföljd är en talföljd 

a0, a1, … sådan att differensen 𝑎𝑛+1 − 𝑎𝑛 =  𝑑 , där d är samma tal för 𝑛 =  0, 1, … . Detta 

samband ger att för 𝑛 = 0, 1, … , gäller: 

 𝑎𝑛  =  𝑎0  +  nd  

För undervisningen i högstadiet förenklas denna formel utifrån den använda kursboken för 

årskursen till:  

𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠 ∗ 𝑛 + 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑡𝑎𝑙  

där differensen är d och starttalet är a0 utifrån definitionen ovan (Matteboken, hämtad 2018-

12-20). Denna förklaring användes av den verksamma läraren på skolan där denna studie 

genomfördes och användes därför också i denna studie. 

Läroplanen för grundskolan innefattar aritmetiska och geometriska talmönster inom algebra 

från och med årskurs 1. För grundskolans senare år uttrycks det i det centrala innehållet att 

eleven ska kunna beskriva, konstruera och generellt uttrycka mönster i talföljder och 

geometriska mönster. För betyget E i årskurs 9 ska eleven kunna lösa rutinuppgiften inom bland 

annat algebra som också innefattar talmönster (Skolverket, 2018). I elevernas kurslitteratur och 

läromedel på den skolan där studien genomfördes återkommer uppgifter om aritmetiska 

talföljder i olika former, dels som givna talföljder och dels i illustrerade mönster av till exempel 
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tändstickor eller lådor. Dock fanns det inga avsnitt om geometriska mönster i kursmaterialet 

Matematikboken Z (Undvall, Johnson & Welén, 2013).  

1.1.6 Centrala begrepp; sammanfattning 

Programmering – instruktioner som elektroniska apparater kan följa för att utföra en uppgift 

Python – Ett textbaserat programmeringsspråk 

Textprogrammering – kod som baseras endast på text och symboler från tangentbordet. 

Aritmetisk talföljd – En matematisk talföljd vars differens är konstant 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med detta arbete är att undersöka möjligheterna och svårigheterna 

med att låta programmeringsundervisning ingå i matematikkurserna, såsom läroplanen 

föreskriver. I denna pilotstudie undersöks effekterna av att använda sig av 

programmeringsspråket Python för att lära sig aritmetiska talföljder i grundskolans matematik 

i årskurs 9. Syftet är att få en grundläggande uppfattning om dels elevernas attityder till 

programmering i matematikundervisningen, och dels programmeringens inverkan på elevernas 

kunskapsutveckling i matematiken. 

De frågeställningar som studien fokuserar på är följande: 

• Hur påverkas högstadieelevers kunskapsutveckling i aritmetiska talföljder av att 

använda Python-programmering i matematikundervisningen? 

• Hur påverkas högstadieelevers attityder till matematik av att använda Python-

programmering i matematikundervisningen? 

• Vilka erfarenheter kan undervisande lärare dra lärdomar av vid undervisning av 

programmering i matematik? 
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2 Metod 

2.1 Design 

Denna studie är kvasiexperimentell, där experimentet har tre delar: pretest, manipulation 

samt posttest (David & Sutton, 2016). Genom att använda sig av pretest och posttest på eleverna 

i årskurs 9 går det att undersöka elevernas kunskapsutveckling och attitydförändring över tid. 

Testen var uppdelade i två olika enkäter: Elevernas kunskapsutveckling samt elevernas attityder 

till matematik och programmering.   

Urvalsmetoden för skolan och eleverna baserades på tillgänglighetsurval (David & Sutton, 

2016), vilket innebar att undersökningspersonerna var 60 elever mellan 15–16 år gamla och 

kom ifrån tre klasser i årskurs 9 från en och samma skola belägen i en mindre stad i östra 

Mellansverige. Åldersspannet har som mest relevans för mig som blivande högstadielärare och 

alla elever fick själva välja om de ville vara med i studien eller avstå (Quennerstedt, Harcourt, 

& Sargeant, 2014). Undersökningen genomfördes på ordinarie lektionstid, och till studiens 

förfogande fanns 7 lektioner för varje klass där lektionerna var 40 minuter långa. En klass fick 

vara kontrollgrupp och fick endast grundläggande programmering i sin undervisning som ej var 

kopplat till något specifikt ämnesinnehåll, och sedan traditionell undervisning om aritmetiska 

talföljder utan något digitalt hjälpmedel. I de två andra klasserna fick eleverna lära sig dels 

grundläggande programmering, dels aritmetiska talföljder med programmering som digitalt 

hjälpmedel. Alla tre klasserna fick således grundläggande programmering och anledningen till 

detta var att skolan där studien utfördes på ville se att alla elever skulle få någon form av 

undervisning i programmering eftersom det är ett obligatoriskt moment.  

Det undersökta matematiska området var aritmetiska talföljder. Aritmetiska talföljder var en 

repetition från årskurs 8, vilket ledde till att vissa elever möjligen hade bättre förståelse för 

området. Både pretestet och posttestet undersökte om eleverna hade en förmåga att besvara 

uppgifter om aritmetiska följder med en formel (se 1.1.5). Resultaten jämfördes för att se om 

det fanns någon kunskapsförändring i och mellan klasserna. 

För denna studie var många kommandon och funktioner i programmeringsspråket Python 

onödiga. Därför var kommandon och operationer begränsade till vad som ansågs relevant för 

aritmetiska talföljder. I bilaga 9 finnes de operationer och kommandon som användes i 

undervisningen och vad som klassas som de mest grundläggande i Python enligt Vorderman 

(2014) och Saha (2015). Med denna lathund finns även kommandon som inte nödvändigtvis 
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handlar om matematik, men som var viktigt vid kodning av interaktiva program. Mer om dessa 

kommandon tydliggörs i bilaga 1. 

Utöver testen för att undersöka kunskapsutvecklingen i matematik fick eleverna även svara 

på en kort strukturell enkät före och efter studien som innehöll slutna intervallfrågor med skalor 

som går från 1 (stämmer inte alls) till 10 (stämmer mycket väl), så kallade attitydskalor (ne.se, 

attitydskala; David & Sutton, 2016), se bilaga 2.c. Dessa frågor användes för att undersöka 

elevernas attityder till matematik och programmering och deras självkänsla i dessa ämnen. 

2.2 Genomförande 

Klassrummet där undervisningen och studien bedrevs var utrustad med en smartboard och 

en whiteboard. Utöver det hade alla elever egna datorer med internetuppkoppling som de var 

instruerade att alltid ha med sig till lektionerna. Detta möjliggjorde undervisning i 

programmering då det kan vara svårare för elever att koda om det inte finns tillgång till digitala 

hjälpmedel och elektroniska artefakter.  

Under de 7 tillfällen som eleverna i årskurs 9 deltog i genomfördes programmerings- och 

matematikundervisning i de två grupperna som beskrivits enligt avsnitt 2.1. De 7 lektionerna 

var planerade enligt Tabell 2. För de första tre lektionerna var dessa densamma för alla klasserna 

och innehöll attitydtest, pretest och därefter grundläggande programmering. Därefter avvek 

lektionerna och klass 9.A fick endast traditionell matematikundervisning, medan klass 9.B och 

9.C fick matematikundervisning med programmering som ett digitalt hjälpmedel. På lektion 7, 

som var den sista lektionen i studien, fick eleverna göra om attitydenkäten samt posttestet.  

Tabell 1:Planering av lektioner (LE) 

 Klass 9.A Klass 9.B och klass 9.C 

LE. 1 Pretest (Bilaga 2.a)  

Attitydenkät (Bilaga 2.c) 

Programmering (Bilaga 3) 

Pretest (Bilaga 2.a)  

Attitydenkät (Bilaga 2.c) 

Programmering (Bilaga 3) 

LE. 2 Programmering (Bilaga 4) Programmering (Bilaga 4) 

LE. 3 Programmering (Bilaga 5) Programmering (Bilaga 5) 

LE. 4 Aritmetiska talföljder (Bilaga 6.a) Programmering och talföljd (Bilaga 6.b) 

LE. 5 Aritmetiska talföljder (Bilaga 7.a) Programmering och talföljd (Bilaga 7.b) 

LE. 6 Fibonaccis talföljd (Bilaga 8.a)  Programmering och talföljd (Bilaga 8.b) 
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LE. 7 Posttest (Bilaga 2.b)  

Attitydenkät (Bilaga 2.c) 

Posttest (Bilaga 2.b)  

Attitydenkät (Bilaga 2.c) 

  

För planeringen och genomförandet av lektionerna användes i huvudsak två böcker som 

inspirationsmaterial: Vordermans ”Hjälp ditt barn med programmering” (2014) samt Sahas 

”Doing math with python” (2015). Många komponenter i dessa böcker användes tillsammans 

för att kunna kombinera en introduktion till programmering samt matematiska problem med 

hjälp av programmering. Inför planeringen undersöktes olika programmeringsmiljöer som 

kunde tänkas att användas för undervisningen. Valet var att antingen installera programmet 

Python eller att använda ett webbaserat hjälpmedel. Dock tog installeringsprocessen av 

programmet mycket tid, då det krävdes många steg och att filerna installerades på rätt sätt. 

Eftersom det troligen skulle ta en hel lektion eller mer att instruera eleverna hur programmet 

installeras togs beslutet att använda hemsidan repl.it (https://repl.it) istället. För att inte störa 

den vanliga undervisningen för mycket användes den ordinarie lärarens planering, vilken för 

undersökningsperioden omfattade aritmetiska talföljder, funktioner och grafer. Om det hade 

varit möjligt att installera Python på alla elevers datorer fanns en möjlighet att använda grafer 

(från PyLI) enligt Sahas undervisningsmodell (Saha, 2015). Detta paket visade sig dock vara 

svårt att installera, varför jag föredrog att använda hemsidan repl.it trots att PyLI inte är 

tillgänglig för de webbaserade programmeringsytorna. Fokus för studien blev därför endast på 

aritmetiska talföljder, eftersom man då inte behöver installera några extra paket. 

Målet för eleverna var inte att lära sig kommandon utantill. Eleverna fick alla kommandon 

(gamla som nya) uppskrivna på tavlan och alltid synliga. Från lektion 4 och framåt behövdes 

det mer plats på tavlorna och eleverna fick då istället en utskriven lathund över alla 

kommandon, som användes på lektionerna (Bilaga 9). 

2.2.1 Grundläggande programmering, lektion 1–3 

För att göra en övergång från matematik till programmering, användes material från Saha 

(2015) som börjar med att förklara variabler och operationer i Python. På detta sätt använder 

sig eleverna av programmering som en miniräknare. På lektionerna tydliggjordes att datorer 

ofta kräver ett fyrkantigt språk som har ett specifikt ramverk för att programmet ska funka, och 

att vanligt tal och skrift som används till vardags och till traditionell matematik inte är ett språk 

som datorn förstår. Till exempel måste eleverna skriva 𝑎 ∗ 𝑏 och inte 𝑎𝑏 för att en dator ska 

förstå att det är multiplikation. I Python finns inte heller alla operationer som används i 

https://repl.it/
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matematiken. Python har en operation för exponentiering, men inte för roten ur, vilket gjorde 

att eleverna fick lära sig sambandet √𝑎 = 𝑎0.5. Detta samband gjorde att eleverna nu hade 

medlen för att även räkna roten ur. Eleverna fick även lära sig att skriva decimaltal med punkt 

(.) och inte kommatecken (,) eftersom språket är baserat på engelska.  

Eleverna hade tidigare lärt sig om variabler. Den matematiska definitionen är att variabel är 

ett tal i form av en bokstavssymbol som har olika funktioner beroende på den matematiska 

aspekten (Bergsten, Häggström, & Lindberg. 2001). Variabeln kan agera som antingen: 

• Obekant och konstant (till exempel för att lösa ekvationer) 

• Beskrivande av ett mönster (till exempel formler och räkneregler) 

• En parameter (till exempel funktioner) 

• Beskrivande av abstrakta strukturer (till exempel representation av kategorier som udda 

tal, naturliga tal och imaginära tal) 

I programmering stämmer även detta men med tillägget att variabler i programmering kan 

vara av olika typ (Saha, 2015). De olika typer av variabler eleverna fick lära sig var heltal (int, 

integer), decimaltal (float, floating decimal point) och sträng (str, string). Det sistnämnda är då 

variabeln är godtyckliga symboler vilket gör att oavsett om det är en siffra eller en bokstav 

innehar denna inget numeriskt värde (se vidare i bilaga 1 för mer om denna typ av variabel).  

Till en början var undervisningen i repl.it endast inriktad till skalfönstret och inte att visa hur 

program skapas. Eleverna fick istället lära sig hur enskilda kommandon fungerar. Tillsammans 

med kommandon för att undersöka vilket typ en variabel är samt att göra om variabeln till olika 

typer, fick eleverna även lära sig kommandon som tar in ett värde från användaren (input) och 

sedan även kommandot för att skriva ut strängar (print). Under lektion tre (bilaga 5) använde 

eleverna kodfönstret för att kunna använda sig av villkorssatser. Villkor används för att jämföra 

och att skapa ett program som kan dra slutsatser (Saha, 2015). Elevernas uppgift var att göra ett 

program som kan ta in ett tal från användaren och dra slutsatsen om talet är positivt, negativt 

eller noll (0).  

I undersökningen av grundläggande programmering fick eleverna lära sig de vanligaste 

kommandon som används inom programmering, men utan att lämna matematiken, eftersom de 

fortfarande fick lösa matematiska problem.  
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2.2.2 Programmeringsimplementerad matematikundervisning, lektion 4–6 

För klass 9.B och 9.C fick eleverna i lektion 4-6 mer repetition om villkorssatser och sedan 

fick de lära sig hur loopar fungerar. Tillsammans med loopar och villkorssatser kunde eleverna 

göra mer fullständiga program. Eleverna fick lära sig talföljder och hur de kan använda loopar 

för att skriva ut en lång talföljd. Eleverna fick sedan lära sig hur de gör ett program för att skapa 

den aritmetiska formeln. Lektionerna var fortfarande uppbyggda så att eleverna får följa med i 

kodningen samtidigt som den skrivs under genomgången. Eleverna skrev av och fick därefter i 

uppgift att skriva om dem för att möta andra kriterier och lösa likande problem. Eleverna hade 

nu en lathund (bilaga 9) eftersom utrymmet på White boarden används till talföljder och hur 

dessa beräknas. 

2.2.3 Matematik utan programmering, lektion 4–6 

Eleverna i klass 9.A fick återgå till vanlig matematikundervisning med Matematikboken Z 

(Undvall, Johnson & Welén, 2013) som stöd till undervisningen. Förutom genomgång framme 

vid tavlan fick eleverna diskutera geometriska talföljder (se bilaga 7.a) i par för att hitta 

mönstret till talföljderna för att sedan lista ut hur geometriska summor är uppbyggda. Detta 

diskuterades sedan i helklass följt av egen räkning i matematikboken. Aritmetiska talföljder är 

ett relativt litet område inom matematik och därför fick klass 9.A även en genomgång av 

Fibonaccis talföljd (bilaga 7.a samt 8.a). 

2.3 Etiska överväganden 

Innan studien ägde rum gav skolans rektor sitt tillstånd till att undersöka elevernas attityder 

och kunskaper för denna studie. Även matematikläraren på skolan gav tillstånd att använda 

matematiklektionerna till studien. Inför denna studie funderades det över hur eleverna kommer 

att ställa sig till undervisningen och datainsamlingen (Quennerstedt, Hartcour, & Sargeant, 

2014) eftersom programmering är nytt för dem och undervisningen sköts av en ny och tillfällig 

lärare. En potentiell risk i denna studie är att elever som har lågt självförtroende i matematik 

och programmering får en lidande studiegång, särskilt om de inte visar en kunskapsförbättring 

under studien. Med detta sagt är det obligatoriskt för elever i grundskolan att lära sig 

programmering, och i detta fall har inte eleverna något val i om de vill lära sig programmering 

eller inte.  

Eleverna fick välja om de ville vara med i själva studien. De elever som deltog i studien var 

elever från årskurs 9 och är då 15 år gamla vilket betyder att de hade grundläggande förståelse 
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för enkäter och dess innebörder för forskning och utvärdering och kunde därför ge samtycke 

för deltagande i studien. Deltagarna fick tydlig information om vad enkäterna skulle användas 

till och att det var frivilligt att delta även om enkäten var helt anonym. Eftersom eleverna var 

väl informerade kunde de ge samtycke till att vara med i studien och tillåtelse från elevens 

vårdnadshavare var då inte nödvändig (Quennerstedt, Hartcour, & Sargeant, 2014). 

2.3 Metoddiskussion  

Både under och efter studien uppdagades många faktorer som inte förutsetts vid planerandet 

av denna studien, vilket leder till att man kan dra slutsatser om olika förbättringsmöjligheter 

inför genomförandet av liknande studier. Ett av de första problemen var att 

attitydsunderökningens innehåll var tunn och inte gav tillräcklig insikt i elevernas attityder. 

Mycket av detta beror på att det inte fanns tydliga frågor som undersökte elevernas generella 

förståelse för begreppet ”programmering”, både dess definition och dess användningsområde. 

Ungefär hälften av alla elever som deltog i studien hade en viss förståelse för programmering 

eftersom de hade gått igenom programmering i ämnet teknik tidigare. En fråga i enkäterna som 

ber eleven att förklara vad programmering är för något, kunde ha gett en bredare utgångspunkt 

för attitydundersökningen. Även om många elever inte säkert visste vad begreppet 

”programmering” var för något, svarade de ändå på frågorna om vad de tyckte om 

programmering, vilket kan ha påverkat resultatet i slutändan. För framtida enkätutformningar 

är det ett nödvändigt komplement att lägga till en fråga i enkäten där eleverna får förklara hur 

de definierar programmering, samt en fråga i den enkäten efter de 7 lektionerna om elevernas 

subjektiva åsikter om att använda programmering som ett digitalt hjälpmedel för att lära sig 

aritmetiska talföljder. För att erhålla ett mer omfattande svar från eleverna kan enkäterna också 

ersättas med intervjuer, vilket skulle bidra till flera nyanserade svar från eleverna. 

Attitydundersökningarna hade också kunnat utvidgas till flera frågor för att undersöka om det 

var något speciellt område inom matematiken som eleverna föredrog framför andra områden, 

eller att fråga specifikt om vad eleverna tycker om området ”talföljder”.  

Även pre- och posttesten då eleverna skulle visa sina kunskaper om talföljder visade sig vara 

bristfälliga. Det var många elever som efter datainsamlingen berättade att det inte var tydligt i 

testet att de skulle räkna ut och skriva formeln för ett godtyckligt tal i den givna talföljden. 

Detta kan vara en förklaring till resultatet inte visar vad eleverna har lärt sig under studien. 

Pretestet visade sig också vara olämpligt utformat. Det blandades olika varianter av talföljder 

(aritmetiska samt geometriska talföljder), varav vissa inte var möjliga att lösa för årskurs 9. 
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Med dessa talföljder fanns det därför en risk att eleverna inte hann svara på alla frågor eftersom 

de fastnade på en fråga de inte kunde lösa. Inför posttestet gjordes valet att ha kvar samma antal 

geometriska talföljder i ett försök att minska på felkällorna. På pretestet fanns även vissa 

talföljder som endast innehåller två tal, vilket gör uppgiften olösbar utan tilläggsinformationen 

att följden är aritmetisk. Att eleven hade en aritmetisk talföljd eller en geometrisk talföljd i 

föregående uppgift kan ha påverkat elevens möjlighet att upptäcka mönstret i den kommande 

uppgiften, och därför riskerat att eleven skriver fel svar på uppgiften. Att använda sig av en 

mindre försöksgrupp som kan ge kommentarer på testet i sin helhet hade kunnat bidra till 

utformandet av ett tydligare och ett mer konsekvent test som större delen av eleverna skulle 

kunna förstå.  

Eftersom denna studie ägde rum under skoltid och var frivillig fanns det en felkälla i att 

elever av olika anledningar kan ha varit frånvarande från lektioner, vilket kan ha påverkat 

resultatet av posttestet negativt. Det fanns också bortfall av elever under de lektioner då 

datainsamlingen ägde rum, vilket också kan förändra medelvärdet och medianvärdet på testen. 

Upplägget av undervisningen i programmering var att den skulle vara grundläggande för att 

ge alla elever en chans att följa med i undervisningen. En svårighet var att man inte hade 

undersökt om eleverna hade grundläggande datakunskap. Under lektionerna lades det därför 

extra tid till att beskriva olika tangenters funktioner samt var eleverna skulle trycka på 

tangentbordet för att få fram den önskade symbolen eller funktionen. De olika tecknen, som 

behövde tydliggöras för eleverna, var: 

• Tab (tabulator) (↹) 

• Enter () 

• Enkla (‘) och dubbla (“) citationstecken  

• Stjärna (*) 

• Mindre än (<) och större än (>) 

Om lektionerna hade gått vidare med mer avancerad programmering hade flera symboler 

troligen behövts förklaras, bland annat olika former av parenteser, som används i många 

programmeringsspråk; bl.a.: 

• Hakparentes [ ] 

• Klammerparentes { } 

• Vinkelparentes < > (även om dessa förklarades som ”större och mindre än”) 
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Vidare hade eleverna inte blivit tydligt informerade om den förändrade läroplanen (att 

programmering nu var obligatoriskt för alla elever i grundskolan), vilket kan ha förändrat 

elevernas engagemang i undersökningen. Eftersom studien var annorlunda jämfört med 

elevernas ordinarie undervisning (med ny lärare och nytt innehåll) kan det ha gett dem ett 

intryck av att det inte var obligatoriskt att lära sig programmering. Det finns därför en risk för 

att eleverna inte såg undervisningen som något seriöst, och därför inte engagerade sig. Detta 

tankesätt förstärktes troligen också senare då eleverna sedan fick veta att resultatet inte skulle 

påverka deras betyg, då programmering ännu inte är en del av bedömningsunderlaget. 

Även om det fanns tillgång till mycket material för att lära ut programmering visade det sig 

att undervisningstekniken under studien var bristfällig. I en sista utvärdering som eleverna fick 

göra efter studien var det tydligt att genomgångarna var långa och att de ofta gick för fort fram. 

Det var enligt eleverna svårt att följa med på lektionerna och samtidigt skriva av vad som skrevs 

på smartboarden. Det var även en frustration i att koden inte fungerade på första försöket, och 

detta berodde oftast på att det var ett tecken, ett mellanslag eller ett indrag som saknades i 

koden, som gjorde att koden gav ett felmeddelande när den exekverades. Eleverna uttryckte sitt 

missnöje att det var svårt att förstå programmering och mycket i det ligger troligen i det valda 

sättet att undervisa området. Mycket av undervisningsmaterialet kom från textböcker där det 

inte var angivet hur mycket tid det måste läggas på varje delkapitel. I en självreflektion i 

efterhand är det tydligt att lektionerna gick för fort fram, speciellt för elever som var nybörjare 

i programmering. För nästkommande och framtida planeringar inom området rekommenderas 

att mer tid ges till eleverna för att arbeta enskilt eller i grupp, i stället för att lyssna och skriva 

av det läraren gör under hela lektionen. 

Programmeringsverktyget som användes (repl.it) var lätthanterligt och det gick därför snabbt 

att komma in på hemsidan och börja koda. Det behövdes endast internetuppkoppling och inga 

program behövdes installeras på elevernas datorer. Dock fanns det problem med denna hemsida 

eftersom det var lätt att ”kastas ut” från den om eleven klickade på fel ställe på skärmen. Detta 

gjorde att eleven inte längre kunde följa med i lektionen som pågick eftersom eleven fokuserade 

på att komma tillbaka till rätt sida igen. När eleven väl kom till rätt sida igen var det svårt att 

komma in i genomgången eftersom genomgången gick fort fram. Kombinationen av den snabba 

genomgången och elevernas ovana vid programmeringsverktyget ledde troligen till att många 

elever hade svårare att förstå programmeringen. Ett ytterligare problem med hemsidan repl.it 
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var att koden inte kunde sparas. Detta var ett hinder om eleverna skulle vilja fortsätta med att 

jobba med programmering efter lektionen eller hemma efter skolan.  

Studien blev också lidande av försöket att få in så mycket programmering som möjligt på 

kort tid. Den korta tiden tillgänglig att utföra experimentet påverkar validiteten (David & 

Sutton, 2016). Med det sagt var den snäva tidsramen en lösning för att få ett preliminärt resultat 

som kanske kunde ge en uppfattning om attitydförändringarna hos eleverna.  

Tabell 2 nedan sammanfattar studiens bristande metoder och potentiella åtgärder till dessa. 

 

Tabell 2: sammanfattning av metoddiskussion 

Metodbrister Åtgärdsförslag 

Elevernas definition av programmering Mer omfattande attitydundersökning,  

alternativt intervju. 

Bristande pretest och posttest Konsekventa frågor och tydligare uppgifter.  

En testgrupp före studien. 

Bortfall av elever Större undersökningsgrupp. 

Bristande datakunskap Planerad tid att gå igenom detta före studien. 

alternativt en lathund till eleverna. 

Elever hann inte med i undervisningen Kortare genomgångar. 

Ge utrymme för utforskande i programmeringen. 

Mycket programmering på kort tid Längre tidsram. 
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3 Resultat  

3.1 Elevernas kunskapsutveckling inom aritmetiska talföljder 

Klass 9.A var den klassen som endast fick grunderna i programmering och klass 9.B och 9.C 

använda sig av programmering som ett digitalt verktyg vid lösning av aritmetiska talföljder. 

Det var ingen av grupperna som fick använda sig av programmering som ett hjälpmedel under 

varken pretestet eller posttestet. I tabell 3 illustreras elevernas genomsnittliga- och 

medianresultat och jämför skillnaderna mellan resultaten på pretestet och posttestet. På testet 

kunde eleverna få två olika poäng, talföljdspoäng och formelpoäng. Om eleven skrev rätt 

fortsättning på talföljderna fick hen ett poäng per uppgift vilket gav maxpoängen 22 poäng på 

både pre- och posttestet. Om eleven kunde skriva korrekt formel för varje aritmetisk talföljd 

fick eleven även ett poäng för detta. Bland talföljderna fanns det både aritmetiska och 

geometriska talföljder. De geometriska talföljderna ger inget poäng för formeln, vilket gjorde 

maxpoängen för pretestet och posttestet var 19 poäng. Om eleverna lämnade formelfältet blanka 

räknades det som ett felaktigt svar. De olika testen finns som bilaga 2.a (pretest) samt bilaga 

2.b (posttest). Medelvärdet och Medianvärdet är beräknat med hjälp av kalkylprogrammet 

Microsoft Excel och är till för att visa olika aspekter hur testen kan tolkas. 

Tabell 3: Talföljder pretest och posttest. Elevernas medelresultat samt medianvärde.  Max talföljdspoäng är 

22 och max formelpoäng är 19  

 9.A  9.B  9.C  

 pre post pre post pre post 

Antal elever 21 21 20 19 20 18 

Talföljd       

     Medelvärde 16,1 16,3 16,6 17,3 21 19,7 

     Medianvärde 16 17 16,5 18 19 20 

Formel       

     Medelvärde 2,4 2,9 0 2,4 0 3,4 

     Medianvärde 0 0 0 0 0 0 

 

Av elevernas resultat kan man inte avgöra om de har blivit bättre eller sämre att hantera 

talföljder genom undervisningen i programmering. Det finns heller inte någon större skillnad 

mellan kunskapsutvecklingen över lag. Medianen har höjts något till skillnad från medelvärdet 
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som istället har sjunkit och detta syns tydligare i figur 1 samt figur 2. Dock är 

undersökningsgruppen för liten för att kunna dra några slutsatser och skillnaderna i tabellen kan 

visa på slumpmässiga variationer. Elevernas kunskaper i att skriva formler visar en höjning för 

alla klasser sett till ökningen i medelvärdet, även om klass 9.A:s höjning inte är markant. Av 

medianen kan vi dock se att det inte är en nämnvärd förändring för någon av klasserna i 

kunskapsutvecklingen eftersom majoriteten inte fick något poäng för formlerna. Det är enskilda 

elever i klasserna som höjer sina kunskaper relaterat till formlerna, dock visar medianen att 

majoriteten av eleverna inte har förstått uppgifterna eller inte har lärt sig att räkna ut aritmetiska 

formler. 

 

 

Figur 2: Elevernas medianvärde av talföljdspoäng för pretestet 

och posttestet 

 

Bland elevernas svar på uppgifterna att ange formeln för resp. talföljd fanns olika typer. 

Störst variation av svar fanns i resultatet på pretestet. Förutom att en andel av eleverna inte 

skrev något alls var det vanligaste att eleverna endast skrev differensen för talföljden som i 

elevexempel 1 och 2 (figur 3 och 4).  

 

 

Figur 3: Elevexempel 1, eleven svarar endast med differensen 
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Figur 4: Elevexempel 2, eleven svarar endast med differensen 

 

Det fanns även elever som skrev början av en funktion med antingen 𝑥 eller 𝑛 som variabel 

tillsammans med differensen. I posttestet var det vanligare med svar som hade variabler med i 

svaret. Dock skrev eleverna oftare att differensen som starttalet som i elevexempel 3 i figur 5 

visar. Alternativt blandades talen ihop och eleverna skrev formeln som 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑡𝑎𝑙 ∗ 𝑛 +

𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠 istället för 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠 ∗ 𝑛 + 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑡𝑎𝑙 som i figur 6. 

 

 

Figur 5: Elevexempel 3, eleven adderar differensen 

 

Figur 6: Elevexempel 4, eleven svarar med korrekt formel 

I Figur 7 visas det mer översiktligt hur frekvensen av elevernas sätt av att svara har förändrats 

mellan pretestet och posttestet och mellan klasserna. Där framgår tydligt att flera elever har 

skrivit formler på korrekt format på posttestet jämfört med på pretestet. Vid jämförelse mellan 

klass 9.A, som inte fick använda programmering som ett digitalt hjälpmedel, och 9.B och 9.C 

visade de två senare klasserna en större skillnad mellan pretestet och posttestet. Men om detta 

är en direkt korrelation till att det digitala hjälpmedlet hade en gynnsam effekt är inte säkert. 

Till skillnad från pretestet då inga elever använde korrekt formel för att skriva i klass 9.B och 

9.C, ses en tydlig förbättring i posttestet.  
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Figur 7: Procentandel av elevernas olika svar på formeldelen i pretestet och posttestet. dif betyder differens, start betyder 

starttal 

3.2 Elevernas attityder till matematik och programmering 

Attitydsenkäten som återfinns i Bilaga 2.c användes i början och i slutet av studien. Som 

beskrivits i 2.1 var frågorna om matematik och programmering uppdelade i två olika kategorier 

för att skilja på hur eleverna såg sina kunskaper och sitt intresse i respektive område. Tabell 4 

beskriver resultaten i termer av medelvärde och median för alla klasser, och visar att i både 

attityden till matematiken och till programmeringen finns det en marginell sänkning i attityd, 

vilket kan bero på en slumpmässig variation, se även figur 8 för medelvärdet och figur 9 för 

medianvärdet. Även om det är små skillnader är det gemensamt för samtliga klasser att både 

medelvärdet och medianen antingen är oförändrat eller sjunkit för alla frågor. Störst skillnad 

syns hos klasserna 9.C och 9.A på frågan om det är roligt med programmering.   

 

Tabell 4: Elevernas genomsnitt och median i attitydförändring till matematik och programmering 

 9.A 9.B 9.C 

 pre post pre post pre post 

Antal elever 22 21 19 19 17 18 

Roligt med mat.       

     Medelvärde 6,5 5,3 5,3 4,8 6,6 6,3 

     Medianvärde 6 5 5 5 7 7 

Bra i mat.       
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50%
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ej svar dif dif*n start*n+dif dif*n+start

Skillnader i formelsvar

9.A Pre
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9.B Pre

9.B Post

9.C Pre

9.C Post
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     Medelvärde 6,1 5,6 5,2 5,1 6,9 6,6 

     Medianvärde 6,5 6 5,5 5 7,5 6 

Roligt med progr.       

     Medelvärde 5,2 3,7 3,4 2,5 5,9 3,1 

     Medianvärde 5,5 3 2,5 1 5 3 

Bra i progr.       

     Medelvärde 3,6 3,7 3,5 2,8 4,8 3,7 

     Medianvärde 4,3 4 3 2 5 3,5 

 

 

 

Figur 8: Elevernas medelvärde i attitydförändring 

 

 

Figur 9: Elevernas medianvärde i attitydförändring 
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4 Diskussion  

4.1 Resultatdiskussion 

Baserat på den genomförda studiens resultat går det inte att dra slutsatser om användningen 

av programmering i samband med lärandet av aritmetiska talföljder har gynnat eller missgynnat 

elevernas kunskapsutveckling i matematik. Dock var kunskapsresultaten för eleverna i klass 

9.B och 9.C något sämre jämfört med klass 9.A, men om detta var på grund av bortfall av elever 

som deltog i posttestet jämfört med pretestet eller om det finns en korrelation med mer 

programmeringsundervisning är inget som kan bevisas med säkerhet eftersom skillnaden är 

mycket marginell. Det som dock var gemensamt för alla klasser var att de alla höjde sina resultat 

i att skriva korrekta formler till de aritmetiska talföljderna. Samtliga klasser visade ett ökat 

medelvärde på posttestet, men vid en närmare inspektion av motsvarande medianvärden är det 

dock tydligt att även om enskilda elever presterade bättre på posttestet, så presterade klassen 

som kollektiv sämre på posttestet jämfört med pretestet. När elevernas sätt att svara på frågorna 

studerades finns det skillnader i hur eleverna uttrycker sig på pretestet och posttestet. Det finns 

flera elever i posttestet som använder sig av variabler, till exempel 𝑥 och 𝑛, och det görs även 

försök att skriva en formel. I många svar har dock differens och starttal blandats ihop vilket 

leder till fel formel. Det fanns även elever i både pretestet och posttestet som endast svarade 

med differensen istället för en formel. I pretestet är detta förståeligt eftersom de inte hade räknat 

med aritmetiska talföljder på länge. I posttestet var det elever som argumenterade för att testet 

inte var tydligt vad det var som efterfrågades, och därför är testets utformning en potentiell 

felkälla. Eftersom eleverna visste att testresultaten inte ingick i bedömningsunderlaget för 

matematikbetyget finns även en risk att eleverna inte har ansträngt sig tillräckligt för att lösa 

uppgifterna.   

Gällande elevernas attityder till både matematik och programmering syns det tydligt att det 

finns en liten sänkning i attityderna till både matematik och programmering för samtliga klasser 

som har deltagit. Nedgången syns dock tydligare i elevernas attitydförändring gällande 

programmering snarare än för matematiken. Den enda förändringen som var marginellt mer 

positiv än pretestet var medelvärdet hos klass 9.A för ”bra i programmering”. Detta är dock 

försumbart eftersom det är en liten förändring, samt att medianvärdet för samma klass och fråga 

på posttestet hade sjunkit som alla andras klassers resultat. Resultatet för attitydundersökningen 

kan dock vara missvisade på grund av de felkällor som uppdagades under och efter studien (se 
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metoddiskussionen, avsnitt 2.3). Bland annat var strukturen för lektionerna annorlunda än vad 

eleverna var vana vid, med en annan lärare och annat innehåll. I felkällorna var det även tydligt 

att upplägget på lektionerna ledde till att det gick för fort vilket gjorde att eleverna troligen inte 

hann lära sig programmering i den takten som lektionsplaneringen krävde. Samma logik och 

resonemang kan troligen även appliceras gällande undervisningen av de aritmetiska talföljderna 

i matematiken. Bortfall av elever kan ge missvisande resultat, men bortfallet var här litet både 

vad gäller attitydenkäterna och pre- och posttesterna.  

På det hela taget är det därför svårt att dra några direkta slutsatser av denna studie, då det 

inte är en markant ökning eller sänkning av några resultat. Felkällorna i denna studie har även 

visat sig vara markanta vilket kan ha lett till att resultaten är missvisande och svåra att dra 

korrekta slutsatser ifrån.  

4.2 Fördelar och nackdelar med Python som undervisningsspråk 

En fördel med att använda programmeringsspråket Python i matematikundervisningen är att 

det finns många operationer och kommandon i Python som gör det möjligt att lära ut logiska 

resonemang till eleverna, vilket kan underlätta deras lärande om bland annat aritmetiska 

talföljder (Saha, 2015). Det behövs dock flera försök och studier för att undersöka vidare hur 

det ser ut i andra matematiska områden, och ifall det är möjligt att använda programmering i 

dessa områden med bättre eller tydligare resultat än vad denna studie har kunnat visa. 

Svårigheter som kan finnas när programmering ska användas i matematiken kan vara själva 

tidsaspekten i hur och när programmering i matematikundervisningen ska användas. Oavsett i 

vilket område programmering används är det viktigt att lära ut grunderna för programmering 

för att eleverna ska kunna använda sig av programmeringen som ett verktyg i matematiken. Det 

behövs till exempel kommandon som 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡( ), 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑡( ), villkorssatser samt loopar, som 

inte är matematiska uttryck, för att enklare kunna upprepa matematiska operationer och 

matematiska kommandon i Python. Det kan vara svårt att hålla fokus på matematiken om 

programmeringsdelen i sig tar upp mycket tid. Utöver att lära sig kommandon tar det också tid 

att kontrollera syntaxen som också måste vara korrekt för att programmet ska fungera som det 

ska utan felmeddelanden. Om ett mellanslag eller ett indrag är på fel ställe, eller om det är en 

punkt istället för ett kommatecken, kan det ge mera frustration hos eleverna i undervisningen 

och matematikaspekten tappas från undervisningen. Utöver detta krävs det också tid för att 

undersöka om det finns andra program eller hemsidor att programmera i som lämpar sig bättre 



 

22 

 

till undervisningen. Används repl.it fungerar det inte att spara koden som skapas om eleverna 

inte skapar ett konto hos operatören. Vidare kan repl.it inte använda sig av Pythons PyLI-paket 

som till exempel grafritaren. I detta fall måste Python istället installeras på alla elevers datorer 

för att sedan installera paketen som ska användas. Att installera större program kan vara svårt 

och tidskrävande, och troligtvis inget som eleverna själva kan göra då det krävs mycket 

detaljstyrning så att filerna hamnar på rätt ställe i datorn. 

4.2 Slutsats och vidare forskning 

Denna pilotstudie har gett insikt om vad som är viktigt att tänka på inför framtida studier för 

användandet av programmering i matematikundervisningen. Till att börja med skulle det vara 

önskvärt med ett större antal elever som deltar i framtida studier för att ha mer data att jämföra 

med. För detta krävs skolor som är utrustade med lämpliga digitala och elektroniska hjälpmedel 

för att bedriva undervisningen. Attitydenkäten behöver utvidgas och vara mer omfattande för 

att medge att dra slutsatser om elevernas syn på matematik och om programmering på något 

sätt kan förändra deras syn och inställning. Studien skulle även behöva utsträckas i tiden och 

omfatta användning av programmering i flera matematiska områden. De olika grupperna kan 

då skiljas åt med avseende på att de får olika mycket programmering i undervisningen, från 

grundläggande programmering en gång varje månad, till att använda programmering i 

matematiken på samtliga lektioner. Studien skulle också förbättras genom att undersöka hur 

mycket programmering eleverna har lärt sig och jämföra elevernas definition av programmering 

före och efter studien.  

Didaktiken i undervisningen skulle också kunna undersökas med avseende på hur 

undervisningen kan anpassas för att främja elevernas lärande. Förutom att studera och 

undersöka olika undervisningsmaterial är det intressant att undersöka hur materialet används 

under lektionerna, både av lärarna och av eleverna. Som ett komplement är det även intressant 

att undersöka lärarnas syn på hur programmering ska användas i undervisningen och hur 

förberedda lärarna och skolorna för förändringen. Ett tillägg i frågeställningen kan då vara att 

undersöka om lärare har kompetens att lära ut programmering och om skolor har den utrustning 

som behövs för att bedriva denna undervisning.  
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4.3 Till verksamma lärare i matematik 

För lärare och lärarstudenter kan denna studie visa hur det kan vara att undervisa 

programmering och hur elever i högstadiet kan reagera på en förändring i läroplanen. Eftersom 

det är obligatoriskt att undervisa programmering i grundskolan sedan augusti 2018 (Skolverket, 

2018) är det troligt att lärare inte är förberedda för detta, vilket leder till att det också är rimligt 

att eleverna inte heller är förberedda på att lära sig programmering. För att bedriva 

undervisningen behöver lektionerna vara anpassade till elevernas förmåga att lära sig ett nytt 

område, och utifrån denna studie var det tydligt att eleverna som medverkade hade svårt att 

följa med i undervisningen som dessutom gick för fort fram. Denna studie kan också vara till 

hjälp för att identifiera vilka förutsättningar skolan behöver för att kunna lära ut och lära elever 

programmering på ett effektivt sätt. Till exempel underlättas undervisningen avsevärt av 

tillgång till digitala hjälpmedel i klassrummet. I denna studie fanns en smartboard och en 

whiteboard i klassrummet utöver att eleverna själva hade egna datorer med tillgång till internet. 

Det är dock inget som kan antas gälla för alla skolor i Sverige. Det är inte säkert att alla klassrum 

är utrustade med projektor eller att läraren har en egen uppkopplingsbar bärbar dator. 

4.4 Slutord 

Denna studie är riktad till lärarstudenter samt verksamma lärare inom matematikämnet som 

har som intresse att lära sig mer om programmering och hur detta möjligen kan användas inom 

matematikundervisningen, samt även i vilka områden som detta skulle kunna vara lämpliga. 

För de verksamma lärarna är detta också ett hjälpmedel för att få en inblick i hur elever kan 

tänka sig hantera programmering, och kan då möjligen hjälpa lärare att planera sin 

undervisning. 

Eftersom denna studie är en pilotstudie kan den även vara intressant för forskare som har 

intresse för att vidareutveckla dessa frågeställningar, eftersom den i sitt nuvarande skick inte 

ger några konkreta svar på hur elevers attityder förändras av att använda programmering i 

matematikundervisningen. Områden som behöver studeras mer är var programmering kan vara 

användbar inom matematiken för att ge en tydligare bild om Python är ett lämpligt 

programmeringsspråk för matematikämnet eller om det finns andra, mer lämpliga, språk. 

Det är dock ett faktum att programmering är med i läroplanen för matematik och det är 

endast en tidsfråga innan programmeringen också tar en plats i bedömningsunderlaget. Området 

är därför fortfarande relevant att studera för att se möjligheter och svårigheter med att undervisa 
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programmering i matematiken, inte bara för lärare och elever utan också för skolan och 

utformningen av läromedel och läroplaner.  
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Bilagor 

Bilaga 1.  

Mer om kommandon i Python 

De fyra räknesätten (addition, subtraktion, division och multiplikation) finns med 

tillsammans med potensräkning fördefinierade i Python. Utöver dessa räknesätt finns även 

bland annat division för uträkning av närmast lägsta heltal, samt uträkning av rest. Python har 

prioriteringsregler där beräkning av division och multiplikation är prioriteras först. Används 

dock rundparenteser så prioriteras dessa först. I övriga fall läses koden, och därför också 

uträkningen, från vänster till höger. Det finns vanligen två olika typer av tal i programmering 

och dessa är heltal (engelska integer, förkortas int) och decimaltal (engelska, floating decimal 

point, förkortas float). Python är ett engelskt programmeringsspråk som använder sig av 

punkttecken (.) istället för kommatecken (,) vid decimaltal. Kommatecken används istället för 

att skilja på tal inom kommandon. Notera att inom programmering är talet 3 och talet 3.0 inte 

samma sorts typ av tal och vissa beräkningar kan inte utföras med typen float. Det går dock att 

använda kommandon för att omvandla de olika typerna av variabler. Dessa kommandon kan 

till exempel omvandla decimaltal till heltal (Saha, 2015). 𝑓𝑙𝑜𝑎𝑡( ) gör om bland annat ett 

heltal till ett decimaltal, och 𝑖𝑛𝑡( ) omvandlar bland annat ett decimaltal till heltal. Det som 

ska omvandlas skrivs in i parentesen. Dock kommer talet inte att avrundas vid omvandling till 

heltal, utan talet tar endast bort decimaltecknet och decimaltalen och således endast avrundar 

nedåt. Se exemplet i figur 10. För att kunna avrunda korrekt behövs andra kommandon som till 

exempel 𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑( ), som i grunden avrundar till närmaste heltal, men som även kan preciseras 

Figur 10:Exempel på omvandling av decimaltal genom kommandot int() 
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i hur många decimaler det ska vara genom att först skriva talet som ska avrundas och sedan 

skriva antalet decimaler genom kommandot 𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑( , ).  

Det finns även flera grundläggande matematiska funktioner i Python. Tecknet 𝑗 är reserverat 

i Python för att beskriva komplexa tal. Tillsammans med detta finns det operationer som kan 

dela upp imaginära och reella tal, se tabell 11.  

Det kan även importeras tillägg till Python genom kommandot 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑥 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑦 där x är 

biblioteket och y är kommandot.  Det går även att importera hela bibliotek genom endast 

𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑥 . Med detta kan flera matematiska kommandon importeras som till exempel 

”fractions”, vilket gör att bråk kan beräknas och bibehålla bråkformen. Även biblioteket 

”random” kan importeras, vilket ger kommandon som kan beräkna slumpmässiga tal (Saha, 

2015). 

Det finns även kommandon som inte är en del av matematiken, men som är en del av 

programmeringen som är viktig att lära sig för att kunna göra kompletta program. Inom denna 

kategori finns input, variabler och villkor. 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡( ) tar in ett värde från användaren. Denna 

typ av värde är en sträng (engelska string, förkortas str) och innebär att det som matas in endast 

tolkas som symboler utan värde. Detta betyder att stängen ’3’ inte har värdet 3 och måste därför 

omvandlas genom kommandot 𝑖𝑛𝑡( ) som tidigare. Variabler används som en platshållare till 

ett värde. En variabel behöver inte vara ett tal, utan kan även vara en sträng bland annat. 

Variabler används, precis som i matematiken, som ett tecken som enkelt kan bytas ut mot ett 

annat tal.  Till sist finns det villkorssatser som undersöker olikheter, vilket leder till att den 

endast har två värden; 𝑠𝑎𝑛𝑡 eller 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑘𝑡. För att programmera villkor behövs kommandot 𝑖𝑓 

samt själva villkoret, se Tabell 5 för olika varianter och matematikens motsvarighet. 

Tillsammans med villkor kan ett program ta olika vägar beroende på villkoret. Om villkoret är 

Figur 11:Figur 10: reella och imaginära tal i Python 
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sant kan en sak hända och om villkoret är falskt kan något annat hända (Vorderman, 2014. Saha, 

2015).  

Tabell 5: Villkor i matematik och Python 

 

  

Villkor Matematik Python 

större än > > 

mindre än < < 

större eller lika med  >= 

mindre eller lika med  <= 

lika med = == 

ej lika med  != 



 

29 

 

 

Bilaga 2.a  

Pretest 

Test 

Gör så många uppgifter som du kan inom den angivna tiden. 

o Talföljder. Följ mönstret i talföljden och skriv talet som saknas 

o Skriv formeln till varje talföljd om du kan  

• 6 10 14 ___ ______________ 

• 2 4 8 ___ ______________ 

• 15 23 ___  ______________ 

• ___ 27 40  ______________ 

• 84 ___ 106  ______________ 

• 5 12 ___  ______________ 

• 3 5 7 ___ ______________ 

• 3 4 ___ 6 ______________ 

• 8 10 12 ___ ______________ 

• ___ 12 24  ______________ 

• 5 ___ 29 41 ______________ 

• 3 7 ___  ______________ 

• 5 10 20 ___ ______________ 

• 20 ___ 16 14 ______________ 

• 3 5 7 ___ ______________ 

• 12 15 18 ___ ______________ 

• ___ 17 22 27 ______________ 

• 52 48 44 ___ ______________ 

• 5 ___ 11  ______________ 

• 18 12 6 ___ ______________ 

• 45 90 135 ___ ______________ 

• 4 ___ 16 32 ______________ 
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Bilaga 2.b  

Posttest 

Gör så många uppgifter som du kan inom den angivna tiden. 

o Talföljder. Följ mönstret i talföljden och skriv talet som saknas 

o Skriv formeln till varje talföljd om du kan  

• 7 13 17 ___ ______________ 

• 3 5 7 ___ ______________ 

• 15 23 ___ 39 ______________ 

• ___ 27 40 53 ______________ 

• 84 ___ 106 117 ______________ 

• 5 9 ___ 18 ______________ 

• 3 5 7 ___ ______________ 

• 3 4 ___ 6 ______________ 

• 8 10 12 ___ ______________ 

• ___ 12 24 36 ______________ 

• 5 ___ 29 41 ______________ 

• 3 7 ___ 15 ______________ 

• 5 10 20 ___ ______________ 

• 20 ___ 16 14 ______________ 

• 19 12 5 ___ ______________ 

• 12 15 18 ___ ______________ 

• ___ 17 22 27 ______________ 

• 52 48 44 ___ ______________ 

• 5 ___ 11 14 ______________ 

• 18 12 6 ___ ______________ 

• 45 90 135 ___ ______________ 

• 4 ___ 16 32 ______________ 
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Bilaga 2.c 

Attityder till matematik och programmering 

Det här är en enkät som kommer kolla på elever i årskurs 9 om vad de tycker om matematik 

och programmering över tid. Enkäten är anonym så namn behöver inte skrivas. 

Enkäten är frivillig och om du inte vill delta behöver du inte fylla i den. 

• Markera på skalan varje fråga hur väl varje påstående stämmer för dig 

o Matematik är roligt  

Stämmer inte  Stämmer bra 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

o Jag är bra i matematik 

Stämmer inte  Stämmer bra 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

o Programmering är roligt 

Stämmer inte  Stämmer bra 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

o Jag är bra på programmering 

Stämmer inte  Stämmer bra 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

Jag programmerar på fritiden:  Ja [   ]  Nej [   ]  
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Bilaga 3:  

Lektion 1: 9.A, 9.B, 9.C  

Gul överstrykning = skrivet på repl.it som eleverna följer med på 

Lila överstrykning = skrivet på White board  

Programmering i Python 

repl.it, välj Python, använd endast svarta delen av programmet (kommandotolken) 

Genomgång: 

Grunderna i Python 

Variabler (tex. a, x, hej) 

 = en eller flera bokstäver som tilldelas ett värde 

a=2 → 

b=3.5 → (decimal skriv med punkt (.) pga. Engelska) 

Variabler tillåter in att snabbt byta ett värde i en uträkning 

Beräkningar 

Beräkningar sker med operatorer som är lika vanliga operationer i matematiken 

+ addera  - subtrahera  / dividera  * multiplicera 

Finns även mer avancerade 

** upphöjt till/ roten ur en regel för att få roten ur är: √𝑎 = 𝑎0.5 

Parenteser funkar som vanligt och är viktigt för att göra det tydligt 

4**2 → 16 

9**0.5 → 3 

Variabeln a behåller sitt värde om du inte ändrar det med en omdefiniering 
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a+1 → 3 

a+b → 5.5 

a → 2 

a=a+1 → 3  Det nya ”a” blir det gamla ”a” plus 1 

a → 3 

En dator är väldigt simpel. Man måste då vara övertydlig om vad det är man vill räkna ut 

2(3+5) → FEL 

2*(3+5) → 16 

Kommandon 

Det finns olika typer av värden. Vi kan få reda på vilken sort typ det är med kommandot 

”type()” 

type(2) → int int = integer (heltal) 

type(3.5) → float float = floating decimal point (decimaltal) 

type(a) → int  om man har definierat en variabel kan man kolla typen också 

int och float kan användas som kommandon för att omvandla värdena till en annan typ 

int(5.2) → 5  

float(3) → 3.0  obs, avrundning funkar ej (int(5.8)→5) 

Sträng och input 

a=3 

print(a) → 3  print() är ett kommando som skriver ut värdet i parentesen 

print(’a’) → a  genom att sätta variabeln i citattecken (’) så blir 

variabeln en ny typ. 

type(’a’) → str  str=string (sträng), det är symboler utan värde som 

kan användas i text 

c = ’hej’ 

type(c) → str  variabler kan definieras till en sträng 
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Om du vill be användaren om något så används kommandot input() 

d=input() →   som ni ser så hände det inget i programmet. Programmet väntar på 

ett värde från dig som användare. 

5 → 

type(d) → str  allt som vi får av input() är av typen sträng, men str kan omvandlas 

d=int(d)  det nya d blir den gamla d, fast som ett heltal 

Uppgift 

Ta ett tal från användaren genom input() 

Beräkna därefter 

𝑐 =
2(5𝑎+√𝑏)

10
  där a=input() och b=25 

Kom ihåg att datorer är ”simpla” och inte vet vad 5𝑎 betyder. 
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Bilaga 4 

Lektion 2: 9.A, 9.B, 9.C  

Repetition 

Variabel   Exempel: a hej     X  

Operationer   +    -    /    *    **    √𝑎 = 𝑎0.5 

Kommandon  float() int() str() input() type() 

Typer av variabler 3.0 3 ’3’ 

 

Beräkna 

a = 15  Testa gärna med andra siffor också och olika tal 

b = 3 

𝑐 = 𝑎𝑏  Tänk på att en dator är ”dum” och inte vet vad 𝑎𝑏 betyder. 

𝑑 =  𝑎𝑏  

𝑒 = 𝑎 − 𝑏 

Större uppgift först i par och sen genomgång på tavlan 

𝑓 =
2(5𝑎+√𝑏)

10
 Där 𝑎 = 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡(′ℎ𝑒𝑙𝑡𝑎𝑙′) och 𝑏 = 25 
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Bilaga 5 

Lektion 3: 9.A, 9.B, 9.C  

Skapa ett program 

Användning av kodfönstret (den vita panelen)  Här kan man skapa längre program. 

a = 3 

print(a)  Nytt kommando print() skriver ut det du vill 

print(’hej världen’) man behöver inte använda sig av variabler. Men glöm inte ’’! 

print(’talet är’, a) vi kan också lägga till flera komponenter. Separera med komma , ! 

 

namn = input(’Hej, vad heter du?’) Vi kan få programmet att ställa frågor och svara 

print(’hej’, namn, ’!’) Glöm inte kommatecken och citattecken för att dela 

upp! 

Villkor 

Ett villkor kan vara antingen sant eller falskt 

Kommando för villkor är if 

Det finns sex olika villkor man kan använda. Vissa ser annorlunda ut jämfört med hur vi gör 

dem utanför programmering. 

> större än  < mindre än  == lika med 

>= större el. lika med <= mindre el. lika med != ej lika med 

Vid if är det viktigt med tre saker: Villkoret, kolon (:) och indrag (tab)  

Tab ≠ mellanslag! 

a = input(’skriv ett tal’) 

a = int(a) Glöm inte att ett input från början är en sträng och måste 

omvandlas till ett heltal eller decimaltal (int, eller float) 

if a>0: 

     print(a, ’är ett positivt tal’) Här finns ett indrag (tab) Oftast görs detta 

automatiskt av repl.it. men dubbelkolla! 

if a<0:   Glöm inte att ta bort indraget vid en ny if! 

     print(a, ’är ett negativt tal’)  

if a==0: 

     print(’det är 0’)  
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Bilaga 6.a 

Lektion 4: 9.A  

6 10 14 18 … vad är nästa tal? 

1 2 3 4 n talnummer (n) 

Ökar med 4, det är differensen 10-6=4 

Denna sorts talföljd är en aritmetisk talföljd 

 

Vi kan även skriva den i tabellform: 

n y 

1 6 

2 10 

3 14 

n  

 

Vi vill ha en formel för talföljden så att vi kan räkna ut talnummer n=100 

𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠𝑒𝑛 ∗ 𝑡𝑎𝑙𝑛𝑢𝑚𝑟𝑒𝑡 + 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑡𝑎𝑙   4𝑛 + 2 

Starttal hittar vid talnummer n=0, Vi tar då 6-4=2 vilket är starttalet. 

 

Testa med olika talnummer för att se att du skrivit rätt! 

Testa nu även när n=100  

4 ∗ 100 + 2 = 402 

 

Läs och räkna i matteboken s. 52-53 uppg. 28-35 
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Bilaga 6.b 

Lektion 4: 9.B, 9.C 

For-loop   

En loop är en del av programmet som kan köras om flera gånger. 

Vi ska lära oss for-loop men för det behöver vi ett nytt kommando range() 

range() beskriver hur långt spann man ska täcka. 

För att använda range() behövs det tre saker: kommandot for, en räknare (n) samt in range() 

som räknaren ska gå. 

for n in range(4): Glöm inte kolon (:) och indrag (tab)! 

     print(n) 

→  

0 

1 

2 

3 Eftersom n börjar på 0 så räknar den bara till 3, men den har gått 

fyra gånger totalt eftersom vi skrev range(4) 

for n in range(1,4): 

     print(n) 

→  

1 

2 

3 Vi kan även säga att n ska börja som ett annat tal. Range är ett 

spann, vilket är att säga att n ska vara under 4 och inte lika med 4.  
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Aritmetisk Talföjd 

6 10 14 +4 är differensen  10-6=4 

Vi ska hitta en formel som kan räkna ut talnummer 100. För att hitta en formel behövs: 

Talnummer  Variabel n 

Differensen  +4 

Starttal   då n=0  (hoppar tillbaka ett steg) 6-4=2 

 

𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠𝑒𝑛 ∗ 𝑛 + 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑡𝑎𝑙 4𝑛 + 2 

 

Skriv de första 100 talnumren i talföljden med hjälp av for-loopen!  

Testa: 

a=input() 

a=int(a) 

for n in range(a): 

     print(n) 

 

Testa: 

a=input() 

a=int(a) 

for n in range(1, a+1): 

     print(n) 
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Bilaga 7.a 

Lektion 5, 9.A 

Repetition 

Aritmetisk talföljd  

5 9 13 → 4𝑛 

5 17 29 →12𝑛 − 7 

𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠𝑒𝑛 ∗ 𝑛 + 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑡𝑎𝑙 

 Uppgift 

4 7 10 eller 

16 14 12 

 

Genomgång av uppgift 

Para ihop er och försök att hitta mönstret i talföljderna, sedan diskussion i helklass: 

1 4 9 16  𝑛2 

2 6 12 20  𝑛2 + 𝑛 

Kan även se det i tabellform 

n y  n y 

1 1  1 2 

2 4  2 6 

3 9  3 12 

4 16  4 20 

n 𝑛2  n 𝑛2 + 𝑛 

 

Vid tid över, titta på denna talföljd i helklass (fibonacci) 

1 1  2 3 5 8 13  

n y  n y 

1 4  1 16 

2 7  2 14 

3 10  3 12 

n 3n+1  n -2n+18 
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Bilaga 7.b 

Lektion 5, 9.B, 9.C 

Repetition 

for n in range(): range() kan vara ett tal eller en variabel 

     print(n) 

Talföljder 

𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠𝑒𝑛 ∗ 𝑡𝑎𝑙𝑛𝑢𝑚𝑟𝑒𝑡 + 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑡𝑎𝑙  

Exempel: 

4 8 12 →  4𝑛(+0) 

5 17 29 →  12𝑛 − 7 

Uppgifter 

Skriv formeln för följande talföljder och skriv en talföljd med 20 nummer i Python. 

Tips! Använd for-loop for n in range(a)  

Med variabel a=20 

4 7 10 

16 14 12 

18 12 6 

Andra talföljder 

Jobba parvis och försök hitta formeln. Diskussion på tavlan senare 

1 4 9 16  𝑛2 

2 6 12 20  𝑛2 + 𝑛 

Kan även se det i tabellform 

n y  n y 

1 1  1 2 

2 4  2 6 

3 9  3 12 

4 16  4 20 

n 𝑛2  n 𝑛2 + 𝑛 
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Bilaga 8.a 

Lektion 6, 9.A 

Fibonaccis talföljd 

• Medeltidens störste matematiker  

o Född mellan 1170-1175 i Pisa, Italien 

o Död 1230 

• Reste medelhavet, studerade matematik 

• Bok år 1202, “Liber abaci”  

o Bok om räkning 

o Aritmetik 

o Algebra 

1 1 2 3 5 8 13 

 

De två föregående talen blir nästa tal 

1+1=2 1+2=3 2+3=5 3+5=8 osv 

 

Kvoterna av två tal 

1 2 3/2=1,5 5/31,67 8/5=1,6 13/8=1,625 

Konvergerar mot ca 1,6180, detta delningsförhållande kallas det Gyllene Snittet 

Det är ett bestämt delningsförhållande som används inom arkitektur, konst och även natur.  

8x8        5x5     

             

             

             

             

        2x2  3x3   

             

        1x1 1x1    
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Bilaga 8.b 

Lektion 6, 9.B, 9.C 

Skapa en talföljds-formel med Python 

Genomgång i hur man kan göra ett program som tar in en aritmetisk talföljd för att kunna 

göra en formel.  

Tänka ut vad programmet ska kunna göra 

• Ta in tre tal som tillsammans gör en talföljd 

• Räkna ut differensen och kontrollera att den är aritmetisk 

• Räkna ut starttal 

print(’skriv in en talföljd’) 

n1=input(’talnummer 1’)  här tar man in en talföljd, ett tal i taget 

n2=input(’talnummer 2’) 

n3=input(’talnummer 3’) 

n1=int(n1)   input är av typen sträng och måste omvandlas 

n2=int(n2) 

n3=int(n3) 

differens1=n2-n1  beräkning av differens 

differens2=n3-n2 

if differens1==differens2:  är differensen samma så är den aritmetisk 

     starttal=n1-differens1 

     if starttal>0:  starttalet kan vara positiv eller negativ OBS! if i if! 

          print(‘formeln är’,differens1,’*n+’,starttal) 

     if starttal<0: 

          print(‘formeln är’, differens1,’*n’,starttal) 

if differens1!=differens2: 

     print(‘Detta är inte en aritmetisk talföljd’) 
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Bilaga 9 

Programmeringsordlista i Python 

Hemsida: repl.it 

Språk: Python 

• Variabler: bokstäver eller ord som tillsätts ett värde.  

a=3 (typ: heltal) b=3.0 (typ: decimaltal) c=’3’ (typ sträng/symboler) 

o Ett decimaltal skrivs alltid med punkt (.) 

• Operationer: olika beräkningssätt.  

o + (addition)  - (subtraktion)  

/ (division)  * (multiplikation)  

** (upphöjt till) 

o ** kan också användas som roten ur genom formeln √𝑎 = 𝑎0.5 

• Kommandon: Få datorn att göra det du vill 

o type() typ av värde (antingen heltal, decimaltal eller symbol) 

int() gör om till heltal 

float() gör om till decimaltal 

str() gör om till symboler 

input() be användaren om ett värde (alltid i typen symboler) 

print() skriv ut. Mellan varje typ måste det vara ett kommatecken (,) 

• Villkor: Ett värde som bara kan vara Sant eller Falskt (True/False) 

Jämför två olika värden och ser om det är sant eller falskt 

o > (större än)  < (mindre än) 

>= (större eller lika med) <= (mindre eller lika med) 

== (lika med)  != (inte lika med) 

• Om-sats: ett kommando som bara utförs om ett villkor är True 

Glöm inte kolontecken (:) och indrag på nästa rad (tab) 

if a>b: 

     print(a) 

• Loopar: ett kommando som tillåter datorn att göra om vissa rader i programmet. 

Glöm inte kolontecken (:) och indrag på nästa rad (tab) 

o range() beskriver alltid ett spann mellan tal, om inget annat sägs så börjar den på 0.  

o For-loop: 

for i in range(4): 

     print(i)  


