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Sammanfattning  

     Sedan läsåret 2018/2019 ska matematiklärare använda programmering som en problemlösningsmetod inom vissa kurser i ämnet  

matematik på gymnasiet samt i grundskolans senare år eftersom det finns i det centrala innehållet i kursplanerna. I grundskolans senare  

år är det i ämnena teknik och matematik där programmering ska ingå.  

     Studiens syfte är att sammanställa på vilket sätt och inom vilka ämnesområden i matematiken som matematiklärare skapar 

programmeringsuppgifter för elever som går i grundskolans senare år eller gymnasieskolan. Studien har två frågeställningar. En av 

frågeställningarna är ”Inom vilka matematiska ämnesområden skapar matematiklärare uppgifter, är elever ska använda programmering  

som en lösningsmetod”. Den andra frågeställningar är ”Hur utformar matematiklärare uppgifter, där eleverna ska använda  

programmering som en problemlösningsmetod”. 

     Metoden är en tematisk analys som är en kvalitativ metod, där tjugosju programmeringsuppgifter har undersökts utifrån  

frågeställningarna. Urvalet består av ett bekvämlighetsurval.  

     Resultatet och analysen tyder på att lärarna skapar uppgifter där eleverna får möjlighet att på något sätt arbeta med en programkod  

eller det matematiska innehållet i programmeringsuppgiften i syfte att utveckla sin problemlösningsförmåga. Resultatet tyder på att  

ämneslärare skapar programmeringsuppgifter inom olika ämnesområden, men två matematiska ämnesområden var mer  

representerade än de andra. De två ämnesområdena är geometri och algebra. Slutsatsen är att alla lärare, förutom två, är förtrogna  

med att skapa programmeringsuppgifter där eleverna får möjlighet att utveckla deras problemlösningsförmåga.  

 

Abstract  

     Since the school year of 2018/2019 the teacher of mathematics is supposed to use programming as a  

problem-solving method in some of the courses in mathematics in upper secondary school and in the elementary school´s later years.  

In the elementary school´s later years, the subjects are technology and mathematics, which include programming. 

     The purpose of the study is to compile how and in which disciplines of mathematics that mathematics teachers create  

programming-assignments to students of the later part of elementary school or in upper secondary school. The research  

has two questions. One of the questions are “In which disciplines of mathematics are math teachers creating assignments, where the  

students should use programming as a solving method”. The other question is “How do math teachers create assignments, where  

students are supposed to use programming as a problem-solving method”. 

     The method is a thematic analysis that is a qualitative method, where twenty-seven assignments of programming has been analyzed  

based on the questions. The sample consists of a convenience selection.  

     The result and the analysis indicates that the students are given the opportunity by working in some way with a program code or the 

mathematical content of the programming-assignments to develop their ability of problem solving. Math teachers create assignments  

in different disciplines of mathematics, but two disciplines were more represented than the others. The two disciplines are geometry  

and algebra. The conclusion is that all teachers, except two, is confidential to create programming assignments, where students can  

develop their ability of problem-solving.  
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1. Inledning 

Undervisningen i matematik har ändrats genom tiderna. När Skolverket (2019a) uppdaterade 

ämnesplanen och kursplanen för matematikkurserna år 2011, fick problemlösning en central roll 

i matematikundervisningen. Sedan dess har ytterligare en uppdatering av ämnesplanen samt 

kursplanerna i matematik ägt rum inför läsåret 2018/2019. Enligt den nuvarande kursplanen för 

matematik ska problemlösning vara en central del i undervisningen och det är viktigt att 

problemlösning används både som mål och medel i matematikundervisningen (Skolverket, 

2019a). Sedan läsåret 2018/2019 ska programmering vara ett moment i vissa matematikkurser i 

gymnasieskolan.  

Programmering är ett nytt inslag i matematikundervisningen. Ordförande för Lärarnas 

Riksförbund Åsa Fahlén (2017, 8 September) framhåller problematiken med den snabba 

introduceringen av programmering i matematiken har inneburit att lärare saknar ämneskunskaper 

inom programmering. Larsson (2017a) presenterar också att det har synliggjorts att väldigt 

många matematiklärare är oförberedda, har bristande kunskaper i programmering samt är osäkra 

inför den nya revideringen av kurs- och ämnesplanen i matematik. Larsson (2017b) framhåller 

att det finns en oro kring att skolan saknar förberedelser inför ändringen samt att 

programmeringsundervisningen troligtvis kommer vara svår och mycket resurskrävande att 

genomföra.  

Den snabba introduceringen av programmering i matematik har märkts av hos lärarkollegor som 

jag har arbetat med, samt mött under mina perioder av verksamhetsförlagd utbildning vid 

ämneslärarutbildningen. Lärare har berättat om att det redan innan introduceringen har varit 

tidsbrist att uppfylla det centrala innehållet i matematikkurserna, medan andra har påtalat att 

många matematiklärare saknar kompetens för att undervisa i programmering.  

Troligtvis behöver matematiklärare själva utarbeta stora delar av material som kan användas i 

undervisningen när det handlar om matematik och programmering, vilket är en tidskrävande 

uppgift samt en stor utmaning för lärare på grund av deras välkända brist på tid. Jag vill därmed i 

min studie undersöka på vilket sätt matematiklärare skapar matematikuppgifter, där eleverna ska 

använda programmering som en problemlösningsmetod för att främja elevernas sätt att lösa 

problem. Därför är det intressant att belysa på vilka sätt matematiklärare skapar uppgifter, där 

programmering ska ha en viktig roll för problemlösningsförmågan.  
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2. Bakgrund 

I avsnittet bakgrund som följer presenteras problemlösning och programmering, och deras roll i 

vardagslivet samt problemlösningsmetod.  

2.1 Vad är problemlösning? 

Ahlström (1996) beskriver att problemlösning är en viktig del i vardagslivet, vilket leder till att 

det blir viktigt med problemlösning i samhället. Människan ska ha en förståelse och kunna 

påverka samhället som deltagare i det demokratiska samhället. Ahlström (1996) framhåller 

många fördelar med problemlösning eftersom det utvecklar förmågan att kunna upptäcka 

samband och det logiska tänkandet samt planering och beredskap inför att klara av olika 

situationer i livet. Dock påpekar Ahlström (1996) att det krävs lång tid för att människor ska bli 

bra problemlösare eftersom det kräver att personen stöter på samt löser olika typer av problem. 

En bra problemlösare kan upptäcka och åtgärda fel.  

Skolverket (2019a:2019b) definierar ett problem som en uppgift där lösningsgången inte är 

given. Detta innebär att eleven genom att lösa problem ska få möjlighet att dels utveckla 

problemlösningsförmåga i matematik, dels använda problemlösning för att utveckla andra 

matematiska kompetenser. Enligt Skolverket (2019a) ska problemlösningsprocessen vara en 

kreativ, rörig och icke-linjär process, som kan vara svår att dela upp. I problemlösning ingår att 

analysera och tolka problemet samt att kunna utföra resonemang, där resultatet är både korrekt 

och tydligt. I detta ingår också att utföra olika procedurer för att lösa problemet. Vid 

problemlösning är det viktigt att samspela med andra människor för att kunna vidareutveckla 

andras matematiska problem (Skolverket, 2019a).  

Rahman och Ahmar (2016) presenterar följande fem åtgärder för att lyckas med problemlösning. 

De kan appliceras både generellt och inom matematik.  

 1. Inneha verktyg för att kunna identifiera det faktiska problemet.  

 2. Identifiera problemet och ta bort irrelevant information.  

 3. Identifiera olika angreppssätt samt perspektiv och olika lösningsmetoder. 

 4. Genomföra en lösning enligt steg tre.  

 5. Kontrollera lösningen till problemet från steg fyra.  
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Szabo och Andrews (2017) benämner en uppgift, som inte har någon för eleven uppenbar 

lösning för ett problem, vilket överensstämmer med Skolverkets definition (2019a). Lösningen 

styrs mer av problemlösarens egen förmåga än hur uppgiften i sig är konstruerad (Szabo & 

Andrews, 2017). Mouwitz (2007) definierar ett problem som en uppgift, där det inte passar att 

använda inlärda standardmetoder. I annat fall kallas uppgiften för rutinuppgift. Mouwitz (2007) 

betonar att en uppgift, som är ett problem för en person, inte behöver vara det för en annan 

person. Med elevens ökande ämneskunskaper kan även tidigare kreativa metoder ersättas med 

metoder, som eleven nu uppfattar som standard. Han framhåller också att för att lösa en uppgift, 

som är ett problem, kommer eleven att använda sina kunskaper och metoder på ett mer kreativt 

sätt än om det gällde en standard(rutin) uppgift.  

2.2 Programmering  

Programmering innefattar skrivande av instruktioner för vad datorn ska utföra för arbete. När 

programmering utförs, används ett programmeringsspråk, som kan vara antingen textbaserat eller 

blockbaserade (”Programmering”, 2019). 

Programmeringen innebär att programmeraren ska ge datorn instruktioner, som datorn ska förstå 

och vara behjälplig vid lösandet av någon uppgift (”Programmering”, 2019), vilket kan vara 

problematiskt. Saeli, Perrenet, Jochems och Swaneveld (2011) påpekar att programmeraren 

behöver uttrycka sig tydligt för att datorn ska förstå. De betonar att programmeraren använder 

problemlösning för att kunna utföra programmeringen. Programmeraren behöver först analysera 

uppgiften för att kunna dela upp den i mindre delar för att underlätta lösningen. Därför hävdar 

Saeli et al (2011) att programmering är en problemlösningsmetod.  

Saeli et al (2011) har påvisat att personer som utför programmering använder sig av 

problemlösning, vilket även Taylor, Harlow och Forret (2010) visade i sin studie. Pardamean, 

Honni och Evelin (2011) fann också i sin studie att problemlösningsförmågan hos elever stärktes 

av att använda programmering. 

Skolverket (2019a) påpekar att gymnasieelever ska motiveras till att använda mer kreativa 

uttrycksformer för att konkretisera från arbetslivet. Digitala verktyg möjliggör fler 

uttrycksformer, exempelvis användning av programmering för att skapa funktionsgrafer, iterativa 

mönster eller fraktaler. Genom att använda andra uttrycksformer i skolundervisningen ger en 
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djupare förståelse och leder till att eleverna kan arbeta på olika sätt, vilket också stimulerar flera 

olika sinnen hos eleverna (Skolverket, 2019a).  

Skolverket (2019b) framhåller att eleverna i grundskolans senare år ska arbeta med 

programmering som ger och möjliggör tillämpningar inom matematik. Programmering och 

digitala verktyg tillåter eleverna att kunna utveckla sin förståelse för matematik, men också en 

möjlighet att experimentera med matematik. Skolverket (2019c) tydliggöra också att elever i 

grundskolans årskurs 7-9 ska få kunskap hur algoritmer skapas och används vid programmering, 

men eleverna ska programmera i olika programmeringsmiljöer.  

2.3 Programmering som problemlösningsmetod 

Nedan beskrivs hur programmering kan användas som en problemlösningsmetod inom 

högstadiet samt gymnasieskolan inom ämnet matematik.  

2.3.1 Programmering i högstadiet 

Enligt Skolverket (2019b) har eleverna en praktisk erfarenhet att använda digitala verktyg. Dock 

behöver elever utveckla en förståelse för digitaliseringen och dess påverkan på samhället. 

Exempelvis att programmering används inom väldigt många områden och olika yrken. 

Skolverket (2019b) påtalar att eleverna ska få grundläggande kunskaper i att använda och förstå 

digital teknik tillsammans med ämnet teknik på högstadiet. Skolverket (2019b) tydliggör att 

digitala verktyg finns i många former och är mer eller mindre komplexa. Programmering ger en 

mer tillämpning av matematik och även en form av att experimentera med matematik och på så 

sätt utveckla en djupare förståelse för matematik. Programmering ger också eleverna möjlighet 

att reflektera kritiskt över sina resultat samt analysera och förbättra sina program (Skolverket, 

2019b).  

Det framgår även i det centrala innehållet från matematikens kursplan för grundskolan, att 

eleverna ska lära sig olika strategier för problemlösning, och då är programmering en strategi. 

Elever ska använda programmering vid matematisk problemlösning och eleverna ska skapa 

algoritmer, testas dem och även förbättra algoritmerna (Skolverket, 2019c). 

2.3.2 Programmering i gymnasiet 

Skolverket (2019a) tydliggör att det är i matematik 3b och matematikkurserna i c-spåret samt 4 

och 5 som berörs av att använda programmering som en problemlösningsmetod. Dock framhåller 

Skolverket att programmering ska möjliggöra en stor variation i både förekomsten av 
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programmering i matematikundervisningen och i dess former. Skolverket (2019a) hänvisar till 

några förslag om hur programmering kan användas som problemlösningsmetod. Exempelvis kan 

programmering användas för att simulera olika situationer för att göra uppskattningar av 

sannolikheter. Vidare föreslår Skolverket (2019a) att programmering kan användas för att 

utforska variationer i sannolikheter. Programmering kan också användas som en 

problemlösningsmetod för att utforska problem.  

Skolverket (2019a) betonar att kalkylblad kan användas för att utforska problem, t ex när 

eleverna saknar programmeringskunskaper. Användning av kalkylblad har många begränsningar, 

som inte programmering har, vilket betyder att programmering och inte kalkylblad ska användas 

när elever har kunskaper i programmering. Skolverket (2019a) ställer inga krav på vilket 

programmeringsspråk som ska användas eller något ytterligare krav. Det enda kravet är att 

programmering ska användas som problemlösningsmetod.  

2.4 Tidigare forskning 

Angelöv Petersson (2018) gjorde en sammanställning av forskningslitteratur, som visar att 

programmering kan användas som en problemlösningsmetod för att utveckla 

problemlösningsförmågan hos elever i olika åldrar, från mellanstadiet till högskolestudier. 

Flertalet artiklar påvisar att programmering har en positiv inverkan på problemlösningsförmågan 

(Psycharis & Kallia, 2017; Swanepoel & Melake Gebrekal, 2010; Gökce, Yenmez & Özpinar, 

2017). Dock påpekar Kalelioglu och Gülbahar (2014) och Gökce et al (2017) att ökningen av 

problemlösningsförmågan inte var statistiskt signifikant, vilket kunde bero på att studierna endast 

gjordes under ett fåtal veckor. Flertalet studier påpekar också att programmeringen stärkte 

problemlösningsförmågan, men att ökningen inte var statistiskt signifikant (Calder, 2010; 

Bandele & Adekunle, 2015; Engerman, Rusek & Clariana, 2014; Tritrakan, Kidrakarn & 

Asanok, 2016; Korkmaz, 2016).  

2.4.1 Skolverket 

Nedan presenteras vad skolverket har för idéer och tankar kring programmering i 

matematikundervisningen. 

Helenius, Misfeldt och Rolandsson (2018a) betonar att kursplanens skrivningar inte betyder att 

eleverna ska bli kompetenta programmerare genom matematikundervisningen. Utan eleverna ska 

använda programmering och utforma samt utveckla egna program men också undersöka 
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matematiska begrepp (Helenius, Misfeldt, Rolandsson & Ryan, 2018). Helenius, Misfeldt, 

Rolandsson och Ryan (2018) påtalar att matematikundervisningen med programmering ska vara 

mer experimenterande och lekfull. Tinkering är ett begrepp som används när eleverna 

programmerar genom att modifiera egna eller andras program. Eleverna ska alltså ändra, pröva 

eller rätta till programmen på något sätt (Helenius, Misfeldt, Rolandsson & Ryan, 2018). 

Helenius, Misfeldt och Rolandsson (2018b) skriver att tinkering är ett arbetssätt där elevens 

arbete är i centrum. Eleverna prövar sig fram i sitt lärande. Tinkering ska mestadels kombineras 

med en genomtänkt orkestrering av lektionen, vilket innebär att planeringen ska vara genomtänkt 

och strukturerad. Helenius, Misfeldt och Nyström (2018) betonar också vikten av att läraren 

noga har tänkt igenom programmeringsuppgiften inklusive dess matematiska innehåll. 

Därigenom får man möjlighet att öka samspelet mellan den matematiska problemlösningen och 

progammeringen. Elever kan utveckla sitt matematiska tänkande och deras matematiska 

kunnande när programmering används som ett verktyg för att lösa matematiska problem 

(Helenius, Misfeldt & Nyström, 2018).  
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3. Syfte och frågeställningar 

Nedan presenteras syfte och frågeställningar. 

3.1 Syfte 

Skolverket (2019a) beskriver att programmering ska vara en problemlösningsmetod i ämnet 

matematik i skolan. Det är därför relevant att undersöka hur matematiklärare skapar uppgifter, 

som kan visa att programmering är en värdefull problemlösningsmetod. Det är också relevant att 

undersöka inom vilka områden matematiklärare skapar sådana uppgifter, eftersom skolverket ger 

förslag om lämpliga ämnesområden dör det ändamålet.  

3.2 Frågeställningar 

• Inom vilka matematiska ämnesområden skapar matematiklärare uppgifter, där elever ska 

använda programmering som en lösningsmetod? 

• Hur utformar matematiklärare uppgifter, där eleverna ska använda programmering som 

en problemlösningsmetod?  
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4. Metod 

Nedan beskrivs metoden, tillvägagångssättet vid analysen av datamaterialet, etiska överväganden 

samt tematiseringen av datamaterialet.  

4.1 Metod och tillvägagångssätt   

Studiens datamaterial har erhållits med ett bekvämlighetsurval. Bryman (2008/2011) definierar 

bekvämlighetsurval genom att forskaren då använder de respondenter eller det datamaterial som 

är bekvämt tillgängligt för forskaren. Respondenterna är tjugosju utbildade matematiklärare som 

deltog i en programmeringskurs med didaktisk inriktning vid ett mellansvenskt universitet. I 

kursen ingick att skapa en didaktikuppgift inom en valfri matematikkurs, där programmeringen 

skulle ha en central roll. Syftet var att därigenom öka kursdeltagarnas förmåga att på egen hand 

utveckla och planera matematikundervisning, som innehåller programmeringsaktiviteter. Mitt 

datamaterial består av 27 anonymiserade första versioner av lösningar till en didaktikuppgift, 

vilka ställdes till mitt förfogande av kursledaren.  

Endast den del av uppgiftstexten, som var avsedd att lämnas till kursdeltagarnas tänkta elever, 

har använts i analysen i studien; de i lösningarna ingående lärarhandledningarna och 

lösningsförslagen omfattas inte av studien. Uppgifterna har numrerats från 1 till 27 och de består 

i att konstruera matematiska problem och program i Python för att lösa problemen. De har alltså 

en matematisk del och en programmeringsdel. 

Tematisk analys är en kvalitativ metod. Enligt Bryman (2008/2011) kan en tematisk analys 

genomföras genom att skapa en förteckning över de teman som forskaren identifierar genom att 

studera datamaterialet för att urskilja återkommande begrepp eller liknande (Bryman, 

2008/2011). En tematisk analys kan också utgå från ett antal i förväg definierade teman och 

utifrån dessa definierade teman analyseras datamaterialet. Studien har använt den senare 

metoden. Det innebär att teman skapades utifrån forskningsfrågorna och datamaterialets 

(uppgifternas) struktur och detta gav ett ramverk för analysen.  

För att få en användbar kategorisering av uppgifterna var det lämpligt att låta komplexiteten av 

den matematiska delen av uppgiften avgöra om den skulle kategoriseras som problem eller 

rutinuppgift, oberoende av hur programmeringsdelen var utformad utan att använda definitionen 

av problem enligt avsnitt 2.1; jämför här även med Skolverkets (2019a) definition av problem.  



   
 

14 
 

Kategorierna och underkategorierna av uppgifterna definieras på följande sätt: 

En uppgift tillhör kategori R, rutinuppgift, om dess matematiska del kan lösas med en enkel 

kalkyl, exempelvis genom insättning i lärobokens formler.  

En uppgift tillhör kategori P, problemlösningsuppgift, om lösningen av dess matematiska del 

kräver matematiska resonemang som är mer avancerade än föregående, eller där lösningsgången 

inte är uppenbar.  

Kategorierna P och R har följande underkategorier A och B: 

A: Eleven måste lösa uppgiften matematiskt (analytiskt) som utgångspunkt för 

programmeringen.  

B: Ingen sådana lösning behövs som utgångspunkt för programmeringen.  

Underkategorierna PA, PB, RA och RB har, beroende på programmeringsdelens omfattning, 

följande underkategorier: Enligt Helenius och Misfeldt (2018) kan en lärare använda tre olika 

nivåer av programmering i matematikundervisningen. De tre nivåerna är att ”Eleverna får färdig 

kod” (s. 2), ”Eleverna får genomgång och stöd inför skapande av egen kod” (s. 4), och ”Eleverna 

får skapa egna algoritmer från grunden” (s.5).  I detta arbete har jag använt mig av Helenius och 

Misfeldts (2018) tre nivåerna som utgångspunkt för att definiera följande tre nivåer: 

0: Programkoden är given.  

1: Eleven måste modifiera en given programkod. 

2: Eleven måste själv skriva programkod.  

Resultatet är således kategorierna: 

PA:0, PA:1, PA:2 

PB:0, PB:1, PB:2 

RA:0, RA:1, RA:2 

RB:0, RB:1, RB:2 
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Figuren nedan sammanfattar analysinstrumentet: 

 

Figur 1: Analysinstrument för den tematiska analysen 

Exempel 

Eleven ska skriva en programkod där programmet ska beräkna arean och omkretsen av en cirkel. 

Eleven ska kunna göra det under både högstadiet och i gymnasiet. Det betyder att det är en 

rutinuppgift för eleven, vilket leder till att uppgiften blir placerad i kategori rutinuppgift. 

Eftersom eleven kan använda givna formler för beräkningar för arean och omkretsen för en 

cirkel, då krävs det ingen analytisk lösning. Det leder till att kategorin för uppgiften blir i B, dvs. 

en analytisk lösning behövs inte. Eftersom eleven ska skriva en programkod tillhör uppgiften 

kategori blir 2. Den slutgiltiga kategoriseringen blir RB:2.  

4.2 Etiska överväganden 

Kursledaren för kurserna har avkodat didaktikuppgifterna innan jag fick tillgång till 

respondenternas didaktikuppgifter. Det innebär att jag inte har tillgång till respondenternas 

personliga information. Kursdeltagarna informerades att vissa delar av deras inlämningsuppgifter 

kunde användas i forskningssammanhang och att deras slutversionen av uppgifterna skulle 

publiceras elektroniskt och därmed bli offentligt tillgänglig. Däremot informerades de inte om att 

deras (anonymiserade) första version av inlämningsuppgifter skulle användas som underlag för 

studien. Därför uppfyller studien inte konfidentialitetskravet fullt ut eftersom kursdeltagarna kan 

känna igen sina egna uppgifter. 

 

Problem (P) 

Analytisk 

lösning (A) 

Ingen 
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lösning (B) 

Given kod 

(0) 

Modifiera 

kod (1) 

Skriva kod 

(2) 

Rutinuppgift (R) 
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lösning (B) 
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Modifiera 
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Skriva kod 

(2) 

Uppgift utformad av matematiklärare  
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5. Analys och resultat 
Nedan presenteras resultatet av analysen av uppgifterna. I tabellerna 1 och 3, som presenteras i 

avsnitt 5.5, är resultatet av kategoriseringen av samtliga uppgifter sammanställt. För att belysa 

analysen inleds avsnittet med en genomgång av en (i något fall två) uppgift(er) ur varje kategori 

som exempel, med beskrivning av dess matematikdel och programmeringsdel och motivering för 

dess kategoriplacering enligt avsnitt 4.1   

5.1 Kategori: Problemlösningsuppgift som kräver en analytisk lösning (PA) 
Rubriken ovan presenterar egentligen uppgiften som har blivit placerade i kategorin. Uppgiften 

är en problemlösningsuppgift för målgruppen och att det krävs att eleverna gör en analytisk 

lösning. Nedan presenteras kategorin PA med tre underkategorier. 

5.1.1 Kategori: Problemlösningsuppgift som kräver en analytisk lösning samt en given 

programkod (PA:0) 

Kategori PA:0 kännetecknas av att uppgiften är en problemlösningsuppgift som kräver en 

analytisk lösning. Uppgiften kräver ingen egen programmering, utan eleven kan använda ett 

givet program i uppgiften. Det finns endast en uppgift som har blivit placerad i PA:0, som 

presenteras nedan. 

Uppgift 27  

Genomförande 

Två lektioner är avsatta för den här aktiviteten: 

Lektion 1:  

Ni jobbar parvis men varje elev gör anteckningar i det egna kollegieblocket. En lösning per grupp lämnas in i slutet 

av andra lektionen. 

Lektion 2:   

Slutför uppgiften, testa era lösningar med hjälp av programkoden1 som ni har tillgång till.  

När ni kommer till programkoden och ska ange ordningstalet för en annan figur då ska ni först välja ett figurnummer 

mellan 1 och 5, eftersom programmet alltid ritar dessa figurer. Sedan ska ni mata in koefficienterna och konstanterna 

för bredd och höjd och jämföra med det valda figurnumret. 

Stämmer figuren? Om inte, vad beror det på? Vilka ändringar ska ni göra?  

 
1 Programkoden finns under bilaga. 
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För att kontrollera att antalet stenplattor i figurnummer 50 är korrekt får ni köra programmet en gång till. 

Problem: Stenplattor 

Man vill lägga svarta och vita stenplattor enligt nedanstående mönster.  Studera mönstren och besvara sedan 

följande frågor:  

a) 

Hur många svarta och vita stenplattor går åt i den figur som är sex stenplattor bred?  

b) Hur många vita stenplattor går åt i den figur som är sex stenplattor hög? 

c) Skriv ett samband för bredden som funktion av figurnummer n. 

d) Skriv ett samband för höjden som funktion av figurnummer n.  

e) Undersök och beskriv med en formel hur många svarta stenplattor det går åt i den figur som 

är n stenplattor bred. 

f) Undersök och beskriv med en formel hur många vita stenplattor det går åt i den figur som är n stenplattor 

bred.  

g) Beräkna antalet stenplattor i figurnummer 50.  

Matematiskt innehåll 

I uppgiften ovan finns ingen given lösningsgång, vilket gör att eleverna behöver hitta ett sätt att 

finna den generella formeln för uppgiften. Eleverna behöver också härleda en analytisk lösning 

för att kunna finna den generella formeln. Enligt Skolverket (2019a:2019b) är en 

problemlösningsuppgift när eleverna själva får bestämma hur de ska lösa uppgiften och därmed 

har inte uppgiften heller någon given lösningsgång. Rahman och Ahmar (2016) framhäver att 

problemlösning av högre komplexitet kan kännetecknas genom att eleverna behöver komma 

fram till ett generellt uttryck.  

 

Programmeringsinnehåll 

I uppgiften ovan får eleverna ett givet program att använda i datorn, vilket gör att eleverna inte 

ska programmera själva, kodad som kategori 0. Det blir som ett experiment för eleverna, där det 
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egentligen kan kontrollera sin lösning med det givna programmet. För att utveckla uppgiften kan 

eleverna behöva identifiera den generella formeln i huvudet eller på annat sätt.  

 

Målgrupp 

Elever som läser matematik på gymnasienivå och kursen Ma1a.  

5.1.2 Kategori: Problemlösningsuppgift som kräver en analytisk lösning samt en given 

programkod att justera (PA:1) 

Kategorin PA:1 kännetecknas av problemlösningsuppgift som kräver en analytisk lösning samt 

eleven behöver modifiera en given programkod. Kategori PA:1 finns inte representerad i 

materialet och därav finns inget exempel för kategorin.  

5.1.3 Kategori: Problemlösningsuppgift som kräver en analytisk lösning samt skriva egen 

programkod (PA:2) 

Kategorin PA:2 kännetecknas av att uppgiften är av en problemlösningskaraktär som kräver en 

analytisk lösning, där eleven behöver skriva en egen programkod. Det är elva uppgifter som har 

blivit placerade i PA:2. Nedan kommer två uppgifter som representerar kategori PA:2. 

Anledningen till att det är två representativa uppgifter beror på att kategorin var en av de två 

kategorierna som var mer representerade i antal.  

Uppgift 1 

Lös följande uppgift.  

Ett antal personer möts och hälsar på varandra genom att skaka hand. Hur många handskakningar blir det om antalet 

personer i gruppen är: 

a) 3 stycken   

b) 7 stycken  

c) 15 stycken  

d) 30 stycken (klassen)  

e) 110 stycken (årskursen)  

f) 500 stycken (skolan) 

Starta med att lösa uppgift a-c med papper och penna. Utnyttja era programmeringskunskaper för att lösa uppgifterna.  

Ta hjälp av varandra runt bordet för att lösa uppgifterna.   

Matematiskt innehåll 

Eleverna behöver använda flertalet kunskaper för att lösa uppgiften. Bland annat behöver 
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eleverna lösa uppgiften analytiskt och använda resonemang. Uppgiften ovan är en klassisk 

problemlösningsuppgift. Det framgår tydligt eftersom det inte finns någon given lösningsgång 

(Skolverket, 2019a; Skolverket, 2019; Szabo & Andrews, 2017). När en uppgift saknar 

lösningsgång får eleverna vara kreativa, analysera samt tolka problemet (Skolverket, 2019a). 

Eleverna behöver således föra resonemang för att resultatet ska bli korrekt samt att eleverna får 

ta hjälp av andra för att lösa problemet, vilket också Skolverket (2019b) hänvisar till när eleverna 

ska arbeta med problemlösning.  

Eleven ska lösa uppgiften analytiskt och delvis ta fram en generell lösning för problemet för att 

kunna skriva en programkod.  

Programmeringsinnehåll 

Ovan framgår det att eleverna ska skriva en egen programkod som hjälper eleverna att räkna ut 

deluppgift d-f. Skolverket (2019a) framhåller att när eleverna använder digitala verktyg 

möjliggör det till fler uttrycksformer och i detta fall genom att använda programmering. När 

eleverna använder programmering ger det en djupare förståelse, enligt Skolverket (2019a).  

Målgrupp 

Eleverna som förväntas göra den här uppgiften går i årskurs 7 på grundskolan.   
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Uppgift 26 

Mönster med stenplattor 

Sune skall anlägga en rad med buskar runt sitt hus. Han vill kunna promenera runt alla buskar, så han ha vill lägga 

stenplattor att gå på. Sune tänker sig följande mönster. 

                            

1. Om mönstret fortsätter, hur ser nästa figur ut? 

2. Hur många stenplattor går det åt om Sune planterar 5 buskar? 

3. Hur många stenplattor går det åt om Sune planterar n buskar? 

4. Skriv ett program åt Sune som räknar ut hur många stenar det går åt. Sune skall kunna mata in det antal 

buskar han vill plantera. 

5. Sune tycker att det ser tunt ut med bara en rad buskar och bestämmer sig för att han vill ha dubbla rader med 

buskar med stenar emellan. Skriv ett nytt program som räknar ut antalet stenar som behövs då. 

Tänk på att ni skall kunna förklara och redovisa hur ni har kommit fram till era lösningar! 

Matematiskt innehåll 

Uppgiften ovan är ett exempel på en problemlösningsuppgift. Eleverna får friheten att bestämma 

lösningsgång, vilket också beskrivs om i Skolverket (2019a;2019b). Szabo och Andrews (2017) 

betonar att uppgifter som inte har någon given lösning blir ett problem. Eleverna behöver således 

lösa uppgiften analytiskt, antingen på rekursiv eller sluten formel. 

Programmeringsinnehåll 

Eleverna ska skriva ett eget program åt Sune. Det framgår i uppgiften vad eleverna behöver 

tänka på. Eleverna behöver göra en analytisk lösning innan de kan skriva en programkod.  

När eleverna använder programmering för att skriva programkod måste eleverna dela upp 

problemet i delar för att kunna se helheten i problemet, enligt Saeli et al (2011). Uppgiften är 

delvis uppdelad för att hjälpa eleverna att lättare kunna skriva en programkod. Skolverket 

(2019a) beskriver att eleverna kan arbeta med programmering som en problemlösningsmetod när 

de arbetar med uppgiften från arbetslivet och då använda mer kreativa uttrycksformer, vilket i sig 

leder till att eleverna använder standardmetoder i mer kreativa lösningar.  
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Målgrupp 

Uppgiften är gjord och planerad för att genomföras i årskurs 8 i grundskolan. 

5.2 Kategori: Problemlösningsuppgift som inte kräver någon analytisk lösning (PB) 

Kategori PB karaktäriseras av att uppgiften är en problemlösningsuppgift som inte kräver någon 

analytisk lösning. Eleverna kan således lösa uppgiften genom att använda en given formel etc.  

5.2.1 Kategori: Problemlösningsuppgift som inte kräver någon analytisk lösning samt en given 

programkod (PB:0) 

Kategori PB:0 karaktäriseras av att uppgiften är av problemlösningskaraktär samt inte kräver 

någon analytisk lösning. Kategorin framhåller också att uppgiften använder en given programkod 

för att lösa uppgiften. Ingen uppgift har blivit placerad i PB:0.  

5.2.2 Kategori: Problemlösningsuppgift som inte kräver någon analytisk lösning samt en given 

programkod att justera (PB:1) 

Kategori PB:1 karaktäriseras av att uppgiften är av problemlösningskaraktär, där eleven behöver 

modifiera en programkod. Dock behöver eleven inte någon analytisk lösning för att lösa 

uppgiften. En uppgift har blivit placerad i PB:1, vilket presenteras nedan.  

Uppgift 20 

När man ska låna pengar är det viktigt att man i förväg gör en uppskattning av vad det kommer att kosta. 

Programmet nedan kan hjälpa till med det. I den här uppgiften ska vi börja med att räkna på ett amorteringsfritt lån, 

vilket betyder att man inte behöver betala tillbaka lånet. Det kommer i alla fall att kosta, eftersom man måste betala 

för räntan. Dessutom tillkommer ofta andra avgifter som man måste ta med i beräkningen, vi kan kalla dem 

fakturaavgifter. 

Utgå från programkoden. 

1. Kopiera in programkoden i Repl.it. Diskutera raderna med en kompis. 

2. Testa programmet en gång med att låna 10000 med en veckopeng på 50kr. En vanlig ränta är 4%. 

Fakturaavgiften är 45kr varje månad. 

3. Försök nu att låna så mycket som möjligt med din veckopeng på 50kr genom att testa dig fram med 

programmet. Hur mycket kunde du låna? 

4. Du hittar ett lån där fakturaavgiften är endast 20kr.  

a. Ändra i programmet så att den nya, lägre faktura-avgiften gäller. Testa och ta reda på hur mycket 

du maximalt kan låna nu. Lämna in ditt ändrade program vid lektionens slut. 

b. Diskutera med en kompis om det är räntan eller fakturaavgiften som är den viktigaste kostnaden. 
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5. Extrauppgift. Antag att långivaren kräver amortering så att lånet måste betalas tillbaka. Ge ett förslag på 

amortering och ändra i programmet så att det räknar rätt. Ge ett exempel på ett lån och om du har råd. 

Lämna in ditt ändrade program vid lektionens slut. 

 

Matematiskt innehåll 

Uppgiften har en öppen formulering, vilket leder till att eleverna som arbetar med uppgiften 

behöver vara förtrogna med ränteberäkning samt effekten av amortering. Det har vanligtvis inte 

elever och speciellt inte elever i årskurs 7 i grundskolan, vilket gör att uppgiften blir ett problem. 

Mouwitz (2007) hänvisar till att ett problem för en person, inte behöver vara det för en annan 

person, vilket betonar att uppgiften i den här kontexten är ett problem, medan en elev som går 

sista året på gymnasiet, anser att uppgiften är en rutinuppgift. Det styrks också av Skolverket 

(2019a), där svårighetsgraden styrs av problemlösarens förmåga snarare än uppgiften i sig.  

Eleverna behöver inte lösa uppgiften analytiskt, eftersom programkoden löser det åt dem.  

Programmeringsinnehåll 

I uppgiften ovan behöver eleverna använda programmet som är givet. När eleverna arbetar med 

uppgiften kommer de att behöva justera programkod. Skolverket (2019a) betonar vikten av att 

använda digitala verktyg för att möjliggöra tillgången på olika uttrycksformer, vilket leder till 

mer fördjupad förståelse och att arbeta på olika sätt. Skolverket (2019b) påtalar vikten av att 

eleverna får en mer förståelse för tillämpningar inom matematik, som programmering är. 

Målgrupp 

Uppgiften är anpassad efter att genomföras i årskurs 7 i grundskolan. 

5.2.3 Kategori: Problemlösningsuppgift som inte kräver någon analytisk lösning samt skriva egen 

programkod (PB:2) 

Kategori PB:2 karaktäriseras av att uppgiften är av problemlösningskaraktär, kräver ingen 

analytisk lösning samt att eleven behöver skriva en egen programkod. I kategori PB:2 har två 

uppgifter blivit placerade. Nedan presenteras en del av en uppgift.  

Uppgift 24 

Reella iterationer av kvadratiska polynom 

I denna datorövning ska vi inskränka oss till reella iterationer av polynomet 

𝑃(𝑥) = 1 − 𝑎𝑥2. 
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För 𝑎 mellan 0 och 2, 0 ≤ 𝑎 ≤ 2, och 𝑥 i intervallet [−1, 1], antar funktionen 𝑦 = 1 − 𝑎𝑥2 bara värden i intervallet 

[−1, 1]. 

 

 

Vi kan alltså börja med någon punkt 𝑥0, beräkna 𝑥1 = 1 − 𝑎𝑥0
2, 𝑥2 = 1 − 𝑎𝑥1

2, ... 

och få en följd tal 𝑥0, 𝑥1, ... alla i intervallet [−1,1] och på så sätt erhålla en iteration av funktionen 𝑦 = 1 − 𝑎𝑥2. 

Datoruppgift 1 

Skriv ett dataprogram i Python som utför de ovan nämnda iterationerna. Användaren ska alltså mata in talet 𝑎, talet 

𝑥0 och antalet iterationer 𝑛. Sedan ska de beräknade värdena 𝑥0,  𝑥1, … , 𝑥𝑛 skrivas ut. 

Datoruppgift 2 

Gör nu ett dataprogram som visar hur de 𝑛 + 1 första punkterna 𝑥0, 𝑥1, … , 𝑥𝑛  fördelas i intervallet [−1, 1] med ett 

liggande histogram. Histogrammet kan förslagsvis implementeras som en associativ tabell med klasserna som 

nycklar och antalet punkter i respektive klass som värdena i tabellen.  

För 𝑎 < 0,75 så hopar sig {𝑥𝑛} i en punkt. Kolla detta liksom att för 0,75 < 𝑎 < 1,25 så hoppar {𝑥𝑛} mellan två 

värden, d.v.s. punkterna 𝑥0, 𝑥1, ... attraheras till en cykel av längd 2. När vi sedan låter a växa (ganska långsamt) ser 

vi att först får vi en cykel av längd 4, sedan av längd 8, etc. Om vi kallar det 𝑎–värde där följden slår om från att 

attraheras till 2𝑛 punkter till 2𝑛+1 punkter för 𝑎𝑛 så gäller alltså: 𝑎0 = 0,75 och 𝑎1 = 1,25. Följden  {𝑎𝑛} växer men 

närmar sig inte 2 utan någonstans kring 1,401 finns ett gränsvärde 𝑎∞. 

Datoruppgift 3 

Gör ett dataprogram och bestäm 𝑎𝑛 med viss noggrannhet för 𝑛 = 1, 2, … , 8. Ett förslag till lösning är att man 

skapar ett histogram för 1 000 000 iterationer och 1 000 000 klasser. (Skriv inte ut det!). 

Matematiskt innehåll 

Uppgiften ovan blir ett problem för eleverna eftersom det är en ny typ av uppgift som eleverna 

inte har stött på tidigare, enligt Skolverket (2019a). Uppgiftens målgrupp är elever på 

gymnasieutbildningar som går årskurs 3, och därmed kan uppgiften bli mer som 
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extraundervisning. Det blir mer spetsutbildning för elever som anser att matematik är roligt och 

eleverna genomgår matematik-specialisering. Eleverna behöver inte räkna ut och därmed ta reda 

på rekursions formel som behövs vid iterationen, och därför krävs ingen analytisk lösning för 

problemet.  

Programmeringsinnehåll 

Uppgiften består av tre deluppgifter, där eleverna ska skriva ett nytt program till varje uppgift. 

Saeli et al (2011) framhäver att datorn ska vara behjälplig vid lösningen av problemet, vilket 

programmeringen gör eftersom det annars skulle vara väldigt tidskrävande och arbetsamt att 

räkna ut det för hand. Skolverket (2019a) hänvisar också att programmering ska möjliggöra 

flertalet andra uttrycksformer för att få en mer djupare förståelse och variation i undervisningen.  

Målgrupp 

Uppgiften ska utföras av årskurs 3 på gymnasiet och gärna i ett gymnasiearbete, tillvalskurs eller 

extraundervisning. 

5.3 Kategori: Rutinuppgift som kräver en analytisk lösning (RA) 

Uppgifter som har blivit kategoriserade i den här kategorin karaktäriseras av att uppgiften är en 

rutinuppgift som kräver en analytisk lösning. Det krävs att eleverna finner en given formel eller 

rekursiv formel för att kunna lösa uppgiften.  

5.3.1 Kategori: Rutinuppgift som kräver en analytisk lösning samt en given programkod (RA:0) 

Kategori RA:0 karaktäriseras av att uppgiften är en rutinuppgift, en analytisk lösning samt 

användning aven given programkod. Kategori RA:0 finns inte representerad i materialet och 

därav finns ingen motivering eller exempel för kategorin.  

5.3.2 Kategori: Rutinuppgift som kräver en analytisk lösning samt en given programkod att 

justera (RA:1) 

Kategorin RA:1 kräver att uppgiften är en rutinuppgift, en analytisk lösning samt en given 

programkod som kräver en modifiering. Kategori RA:1 finns inte representerad i materialet och 

därav finns ingen motivering eller exempel för kategorin. 

5.3.3 Kategori: Rutinuppgift som kräver en analytisk lösning samt skriva egen programkod (RA:2) 

Kategori RA:2 kräver att uppgiften är en rutinuppgift, analytisk lösning samt att eleven ska 

skriva en egen programkod. Kategori RA:2 finns inte representerad i materialet och därav finns 

ingen motivering eller exempel för kategorin. 
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5.4 Kategori: Rutinuppgift som inte kräver någon analytisk lösning (RB) 
Kategorin karaktäriseras av att uppgiften inte har någon given lösningsgång samt att uppgiften 

kräver endast att eleverna använder en given formel eller liknande.  

5.4.1 Kategori: Rutinuppgift som inte kräver en analytisk lösning samt given programkod (RB:0) 

Kategori RB:0 karaktäriseras av att uppgiften är en rutinuppgift, kräver ingen analytisk lösning 

och eleven får en given programkod att använda. Det är två uppgifter som har blivit placerade i 

den här kategorin. Nedan presenteras en uppgift.  

Uppgift 6 

Ni ska arbeta i par vid en dator. Ni kommer att ha tillgång till ett koordinatsystem i pappersformat och ett 

förprogrammerat program på datorn. Alla övriga instruktioner finns i datorprogrammet2.  

När uppgiften är genomförd kommer gruppernas respektive slutsatser och lösningsförslag diskuteras i helklass. 

Ni kommer också ha möjlighet att senare analysera programkoden.  

Matematiskt innehåll 

I programmeringskoden framgår det att eleverna ska försöka finna samband mellan Pythagoras 

sats och avståndsformeln och då krävs det att eleverna har arbetat med båda formlerna. Det leder 

till att det inte blir någon problemlösningsuppgift eftersom Szabo och Andrews (2017) 

framhåller att en uppgift av problemlösningskaraktär handlar om att lösningsgången inte är tydlig 

för personen, medan i det här fallet så är den faktiskt det. Uppgiften blir således en rutinuppgift, 

eftersom också Skolverket (2019a) framhåller att en problemlösningsuppgift saknar en given 

lösningsgång.  

Eleverna behöver inte utföra någon analytisk lösning, utan ska endast använda den givna 

programkoden och svara på frågorna i programmeringskoden. Det innebär att eleverna inte 

behöver göra speciellt mycket utan det blir mer som en laboration i matematik där eleverna ska 

svara på frågor.  

Programmeringsinnehåll 

I uppgiften framgår det att eleverna ska använda ett givet program. Eleverna behöver inte ändra 

eller skriva en egen programkod. 

 
2 Programkoden fanns tillgänglig via en länk, som inte längre fungerar. Programkoden fanns tillgänglig vid analysen 
av uppgifterna.  
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Målgrupp 

Uppgiften är planerad att genomföras i kursen Ma2b, där eleverna oftast går på gymnasiet. 

5.4.2 Kategori: Rutinuppgift som inte kräver en analytisk lösning samt en given programkod att 

justera (RB:1) 

Kategorin RB:1 karaktäriseras av att uppgiften är en rutinuppgift, kräver en modifiering av en 

given programkod samt ingen analytisk lösning. Det är tre uppgifter som har placerats i kategori 

RB:1. Nedan presenteras en av uppgifterna. 

Uppgift 8 

Vi har tidigare genomgått olika kommandon i python samt introduktion till programmering. Nu är det dags för att 

använda dessa kunskaper i programmeringen. 

Deluppgift 1: Vem är du? 

 

Input = att mata in text och tal 

Mata in text 

Först får du ange ditt namn. När användaren ska mata in en text i ett program använder man kommandot 

input……… 

 

Deluppgift 2: Räkna med tal 

Börja med att testa länken nedan:  

I följande kod använder du symbolen **,  symbol // och symbol **0.5 

print(2**2) 

print(3**2) 

print(5**2) 

print(10**2) 

a) Kör programmet. Vad får du? 

b) Förklara vad symbolen ** gör? 

c) kör följande program och jämför resultat. 

print(7/2, “och”, 7//2) 

print(17/4, “och”, 17//4) 

print( 21/8, “och”, 21//8) 

print(19/3, “och”, 19//3) 

d) Förklara vad symbolen // gör? 

print (25**0.5) 

print (36**0.5) 

print (81**0.5) 
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print (100**0.5) 

e) Förklara vad symbolen **0.5 gör? 

f) Vad har du lärt dig? 

 

Deluppgift 3: Omkrets och area 

a) Vad gör följande programmet? 

b) Ändra programmet så att den istället räknar ut area av triangel. 

c) Ändra programmet så att den istället räknar ut area och omkrets av cirkel. 

d) Ändra programmet så att den istället räknar ut area och omkrets av halvcirkel. 

e) Ändra programmet så att den istället räknar ut volym av cylinder med r = 10 cm och höjd = 30 cm. 

 

Matematiskt innehåll 

I uppgiften ovan ska eleverna använda givna formler för geometriska former. Eleverna har 

tidigare arbetat med området geometri, vilket gör att uppgiften ovan inte blir en 

problemlösningsuppgift, utan en rutinuppgift. Szabo och Andrews (2017) beskriver ett problem 

som en uppgift där lösningen inte är uppenbar, vilken den är i det här fallet. Skolverket (2019a) 

och Mouwitz (2007) betonar att en rutinuppgift är en uppgift där eleverna kan lösa uppgiften 

med standardmetoder, vilket givna formler inom geometri är.  

Uppgiften kräver inte en analytisk lösning, eftersom lärobokens standardformler kan användas. 

Programmeringsinnehåll 

I uppgiften ovan får eleverna ett givet program, där eleverna senare ska justera i programmet och 

beräkna andra geometriska figurer. Eleverna behöver således inte skriva en hel egen 

programkod, utan endast ändra i den givna programkoden. I uppgiften beräknas olika 

geometriska formler med hjälp av programmering. Enligt Skolverket (2019a) ska digitala 

verktyg möjliggöra flera uttrycksformer, vilket programmeringen gör i det här fallet. Skolverket 

(2019b) framhäver att programmering ska ske i olika miljöer, vilket kan vara genom att justera 

en given programkod.  

Målgrupp 

Uppgiften är anpassad för elever som går i årskurs 8 i grundskolan. 
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5.4.3 Kategori: Rutinuppgift som inte kräver en analytisk lösning samt skriva egen programkod 

(RB:2) 

Kategori RB:2 kräver att uppgiften är en rutinuppgift, kräver att eleven ska skriva en egen 

programkod samt ingen analytisk lösning. Kategori RB:2 finns representerad i datamaterialet. 

Det är sju uppgifter som representeras i den här kategorin. Nedan presenteras två uppgifter 

eftersom det är en av de två kategorierna som har varit mer representerade än andra kategorier. 

Uppgift 11 

Du ska skriva program som beräkna ett närmevärde med två decimaler till    

∫ 𝟐−𝒙𝟐
𝒅𝒙

𝟏𝟎

𝟎

 

Genom att räkna arean mellan kurvan och x-axeln. 

Du kan använda mittpunktsrektangels metoden.   

Du kan börja med fem rektanglar, sedan kan du modifiera programmet så att du själva kan bestämma hur  många 

rektanglar vill du ha. 

När vi kör programet vill vi att det skriver ut följande resultat: 

Närmevärde till integralen = -------   

Resultat står istället för strecket. 

Matematiskt innehåll 

Eleverna kommer att använda sig av mittpunktsrektangelsmetoden för att beräkna integralen. 

Eleverna har under matematik 4 och 5 använt den metoden i gymnasiet, vilket leder till att det 

inte blir något nytt innehåll som eleverna ska bearbeta. Det leder till att det inte blir någon 

problemlösuppgift eftersom Szabo och Andrews (2017) framhåller att en uppgift av 

problemlösningskaraktär handlar om att lösningsgången inte är klar för personen, medan i det här 

fallet så är det faktiskt det. Det blir således en rutinuppgift för eleverna. Eleverna behöver inte 

heller lösa uppgiften analytiskt eftersom eleverna ska använda sig av en given metod och de har 

arbetat med den tidigare, vilket gör att eleverna är bekanta med metoden.  

Programmeringsinnehåll 

Eleverna ska skriva en egen programkod, där programkoden ska beräkna ett närmevärde med två 

decimaler till en given integral. Integralen kan vara problematisk att beräkna algebraiskt, och till 

följd av det kommer eleverna att använda sig av programmering för att uppskatta integralens 

värde numeriskt. 
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Målgrupp 

Uppgiften är anpassad till elever som läser matematik 4 och 5 på gymnasiet.  

Uppgift 7 

Ni ska skapa ett geometriprogram där ni matar in olika mått på geometriska figurer för att räkna ut omkrets och area. 

Målet är att ni ska kunna bygga ut programkoden allt eftersom vi arbetar med nya geometriska figurer och mått. I 

denna övning börjar vi gemensamt med triangelns area och omkrets. Därefter ska ni själva skriva till funktioner för 

att beräkna parallellogrammens omkrets och area. Geometriprogrammet kommer att byggas på med nya funktioner 

för fler geometriska figurer allt eftersom. 

Att skriva ett program i pythonkod för att beräkna geometriska figurers area och omkrets. 

Matematiskt innehåll 

Uppgiften kräver ingen analytisk lösning för att kunna beräkna geometriska figurers area och 

omkrets. Det finns givna formler som gör att eleverna enkelt kan räkna ut area och omkrets hos 

en figur. Det leder till att uppgiften blir en rutinuppgift. Som bekant hänvisar Skolverket (2019a) 

och Mouwitz (2007) samt Szabo och Andrews (2017) att en rutinuppgift är en uppgift som har en 

given lösningsgång samt där eleverna använder sig av standardmetoder, vilket uppgiften ovan 

representeras av. 

Programmeringsinnehåll 

Eleverna ska skapa ett eget geometriprogram. Programmet ska byggas ut allteftersom 

geometrikursen pågår. Skolverket (2019a) betonar att programmering ska ge en större variation i 

vilka former som programmeringen används. Det kan gå smidigare att beräkna geometriska 

figurer förhand, men med tanke på att programmering ska kunna användas i olika former, kan 

detta vara ett tillfälle. Helenius, Misfeldt, Rolandsson och Ryan (2018) betonar att eleverna kan 

utveckla egna program samt att undersöka matematiska begrepp, vilket eleverna gör när de ska 

skriva ett geometriprogram.  

Målgrupp 

Målgruppen för uppgiften är årskurs 7 i grundskolan.  
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5.5 Sammanställning av resultatet 

I studien är det både matematiklärare som arbetar i gymnasieskolan och i grundskolans senare, 

dvs årskurs 7-9. I tabell 1, finns alla ämnesområden som har förekommit i uppgifterna samt inom 

vilken kurs eller om ämnesområdet förekom i grundskolans senare år. Vissa ämnesområden 

förekommer endast på gymnasiet och dessa är trigonometri, integraler, numerisk analys och 

diskret matematik, medan endast ämnesområdet sannolikhet förekommer i högstadiet. 

Ämnesområdena geometri och algebra förekommer flesta gånger vid en summering angående 

antalet uppgifter inom ämnesområdet. Det är endast fyra stycken ämnesområden som har en 

representativ för området. Dessa är trigonometri, integraler, diskret matematik och sannolikhet. 

Tabell 1: Översikt över uppgifternas ämnesområden utifrån uppgifterna och målgrupper. 

Ämnesområde Grundskolan 

7-9 

Kurs 

Ma 1 

Kurs 

Ma 2 

Kurs 

Ma 3 

Kurs 

Ma 4 

Kurs 

Ma 5 

Kurs Ma-

specialisering 

Totalt 

antal 

Kombinatorik 1 -  - - - 1 - 2 

Trigonometri - - - 1 - - - 1 

Geometri 6 - 1 - - - - 7 

Integraler - - - - 13 - - 1 

Numerisk analys - - - 2 - - - 2 

Algebra 2 1 14 1 - - - 5 

Aritmetik 1 2 - - - - - 3 

Diskret 

matematik 

- 1 - - - - - 1 

Sannolikhet 1 - - - - - - 1 

Funktioner, grafer 

och talföljder 

1 1 - - - 1 1 4 

 

Tabell 2 nedan beskriver kategoriernas definitioner som användes i studien. 

  

 
3 Uppgiften kan användas i både Ma 4 och Ma 5. Dock är uppgiften endast placerad i en målgrupp i tabell 1.  
4 Uppgiften kan användas i både Ma2c och Ma4. Dock är uppgiften endast placerad i en målgrupp i tabell 1. 
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Tabell 2: Kategoriernas definitioner 

Kategoridefinitioner enligt 4.1 

R Rutinuppgift, där dess matematiska del kan lösas med enkel kalkyl 

P  Problemlösningsuppgift, där lösningen av dess matematiska del kräver matematiska resonemang, som 

är mer avancerade än föregående, eller där lösningsgången inte är uppenbar. 

Underkategorier till R och P 

A Eleven måste lösa uppgiften matematiskt (analytiskt) som utgångspunkt för programmeringen. 

B Ingen sådan lösning behövs som utgångspunkt för programmeringen. 

Underkategorier till PA, PB, RA och RB 

0 Programkoden är given 

1 Eleven måste modifiera en given programkod 

2 Eleven måste själv skriva programkod. 

Följande kategorier används således i analysen 

 PA:0 PA:1 PA:2 

 PB:0 PB:1 PB:2 

 RA:0 RA:1 RA:2 

 RB:0 RB:1 RB:2 

 

I tabell 3, finns det en översiktlig tabell över vilka kategorier som är representerade eller inte i de 

analyserade uppgifterna samt i vilken matematikkurs eller i grundskolans senare år. Det är endast 

sju kategorier som finns representerade, medan fem kategorier inte är det. Det tyder på att 

matematiklärare delvis skapar varierade uppgifter för eleverna. Matematiklärare i grundskolans 

senare år skapar endast uppgifter utifrån fyra av kategorierna, vilket är endast en tredjedel. 

Medan sex kategorier är representerade när matematiklärare i gymnasiet skapar uppgifter, vilket 

är hälften. Resultatet verkar tyda på att lärare, som helhet, gärna skapar uppgifter som är en 

problemlösningsuppgift och samtidigt behöver eleverna finna en analytisk lösning samt skriva en 

egen programkod, då elva av tjugosju uppgifter har konstruerats på detta sätt. Sedan verkar lärare 

vilja skapa uppgifter där eleverna får skriva en programkod där uppgiften är en rutinuppgift som 

inte kräver någon analytisk lösning, då det var sju av tjugosju uppgifter som var placerade i den 

kategorin. Medan ett fåtal lärare skapar uppgifter på annat vis, se tabell 1 nedan. Exempelvis 

skapade en matematiklärare en problemlösningsuppgift som kräver en analytisk lösning, men 

eleven får en given programkod att använda 
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I tabell 3 framgår kategoriseringen av uppgifternas ämnesområden i matematik. 

Tabell 3: Summering av slutgiltiga kategorisering och tillägg beroende på målgruppen. 

Kategorisering Grundskolan, 

7-9 

Kurs 

Ma1 

Kurs 

Ma2 

Kurs 

Ma3 

Kurs 

Ma4 

Kurs 

Ma5 

Kurs Ma-

specialisering 

Totalt antal 

PA:0 - 1 - - - - - 1 

PA:1 - - - - - - - 0 

PA:2 5 3 15 1 - 1 - 11 

PB:0 - - - - - - - 0 

PB:1 1 - - - - - - 1 

PB:2 - - - 1 - - 1 2 

RA:0 - - - - - - - 0 

RA:1 - - - - - - - 0 

RA:2 - - - - - - - 0 

RB:0 - - 1 1 - - - 2 

RB:1 2 1 - - - - - 3 

RB:2 4 - - 1 16 1 - 7 

 

  

 
5 Uppgiften kan användas i både Ma 2c och Ma 4. Dock är uppgiften endast placerad i en målgrupp i tabell 3.  
6 Uppgiften kan användas i både Ma 4 och Ma 5. Dock är uppgiften endast placerad i en målgrupp i tabell 3. 
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6. Diskussion 

Nedan presenteras resultat- och metoddiskussionen samt slutsatsen och implikationer till vidare 

forskning.  

6.1 Resultat diskussion 

Resultatdiskussionen delas upp beroende vilken frågeställning som diskuteras.  

• Inom vilka matematiska ämnesområden skapar matematiklärare uppgifter, där elever ska 

använda programmering som en lösningsmetod? 

Det är tio ämnesområden, som lärare har valt att skapa uppgifter inom, till eleverna. De två 

områden som har varit mest representativa är geometri och algebra. Geometri hade sju uppgifter, 

medan algebra hade fem uppgifter. Fyra ämnesområden har endast en uppgift som är 

representativ för området. Dessa fyra ämnesområdena är trigonometri, integraler, diskret 

matematik och sannolikhet.  

Utifrån resultaten i tabell 3 verkar ämneslärare i högstadiet skapa flera uppgifter i geometri än i 

andra matematiska områden. Geometri förekommer i ett fall på gymnasienivå medan 

ämnesområdet geometri finns i sex uppgifter för högstadiet. I flertalet av ämnesområdena berör 

uppgifterna berör både högstadiet och gymnasiet. Dessa ämnesområden är aritmetik, algebra och 

kombinatorik. Vissa ämnesområden förekommer endast på gymnasienivå och dessa är 

trigonometri, integraler, numerisk analys och diskret matematik, medan ämnesområdet 

sannolikhet endast förekommer på uppgifterna för högstadiet. Orsaken till detta är att de fyra 

första ämnesområdena inte behandlas under grundskolans senare år (Skolverket, 2016c). 

Skolverket (2019a) tar upp sannolikhet som ett exempel på ämnesområden att skapa 

programmeringsuppgifter. Trots det är det ingen matematiklärare som skapar en uppgift inom de 

ämnesområdet i gymnasiet. Orsaken är dock oklar.  

Resultatet verkar tyda på att högstadielärare är mer benägna att skapa uppgifter i ämnesområdet 

geometri än gymnasielärare. Det kan bero på att det kanske är lättast att skapa sådana uppgifter 

för eleverna, där det blir mer konkret att ett program kan beräkna area eller volym. Dock kan 

programmet vara mer eller mindre avancerat. Programmet kan utökas där det går att välja 

geometriska figur och om omkrets, area eller volym ska beräknas för den eller beräkna flertalet 

geometriska figurer på en gång. Dock går det snabbare att beräkna area eller volym av endast en 
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geometrisk figur utifrån en given formel som finns i ett formelblad som finns tillgängligt för 

eleverna.  

• Hur utformar matematiklärare uppgifter, där eleverna ska använda programmering som 

en problemlösningsmetod?  

Sammanfattningsvis är det fem kategorier som saknar representativa uppgifter från 

datamaterialet. Det innebär att det är sju kategorier som har representativa uppgifter.   

Två kategorier har varit mer representativa än de andra. De två kategoriseringarna är PA:2 och 

RB:2. PA:2 är kategorin där uppgiften är en problemlösningsuppgift och där eleven behöver göra 

en analytisk lösning och skriva en egen programkod. Kategori RB:2 är uppgiften en rutinuppgift 

där eleven inte behöver göra en analytisk lösning och där eleven ska skriva en egen programkod. 

I kategori PA:2 har elva uppgifter blivit kategoriserade och i kategori RB:2 har sju uppgifter 

kategoriserats.  

De fem kategorierna som inte har någon representativ uppgift i datamaterialet är följande, PA:1, 

PB:0, RA:0, RA:1 samt RA:2. Det kan betyda att lärare mestadels väljer att skapa eller använda 

uppgifter som är matematiska problem för målgrupperna. Enligt Ahlström (1996) är det bra med 

tanke på att samhället är uppbyggt för att samhällsmedborgarna ska vara problemlösare och det 

är en viktig del i vardagslivet. Resultatet visar att hälften av kategorin R, rutinuppgift inte är 

representerade, vilket är positivt med hänvisning till Ahlström (1996). Medan det endast är två 

tredjedelar av kategorin P, problem, som är representerade, vilket också är positivt. Det betyder 

att det är femton uppgifter som är kategoriserade under P, medan endast tolv uppgifter är 

kategoriserade i kategori R. Eleverna arbetar således med problem i majoriteten av uppgifterna, 

och utvecklar sin problemlösningsförmåga, enligt Rahman och Ahmar (2016) samt Skolverket 

(2019a). Mouwitz (2007) har påtalat att ett problem är en uppgift där det inte fungerar att 

använda sig av standardmetoder, vilket har tagits i beaktande vid definitionen av 

kategoriseringarna.  

Exempelvis i kategoriseringen RB:2 kan eleverna använda och utveckla sin 

problemlösningsförmåga trots att uppgiften inte är ett matematiskt problem. Det beror på att 

eleverna ska skriva en egen programkod, eftersom eleverna använder sig av problemlösning när 
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de programmerar, som också Saeli et al (2011) hänvisar till.  Det innebär att elever använda sig 

av problemlösning när de ska skriva en egen programkod.  

Skolverket (2019a) betonar vikten av att elever får använda programmering som en 

problemlösningsmetod, för att kunna utforska problem, få en större variation i undervisningen 

samt använda fler uttrycksformer. I resultatet finns fyra kategorier där eleverna endast ska 

använda en given programkod och inte behöver programmera själva, vilket i sig är en 

begränsning. Dock betonar Helenius, Misfeldt, Rolandsson och Ryan (2018) att elever kan 

använda programmering för at undersöka matematiska begrepp, vilket kan betyda att de antingen 

programmerar själva, justerar en given programkod eller undersöker ett matematiskt begrepp 

genom en färdig programkod. Enligt Saeli et al (2011) använder sig eleverna av problemlösning 

när de programmerar, vilket leder till att problemlösningsförmågan hos eleverna stärks och 

utvecklas, enligt Taylor et al (2010) samt Pardamean et al (2011). I tjugo stycken av uppgifterna 

får eleverna skriva en egen programkod där de stärker sin problemlösningsförmåga. Ahlström 

(1996) betonar att det är viktigt att använda problemlösning.  

I fyra av uppgifterna får eleverna en given programkod, som de måste justera. Det leder också till 

att eleverna använder problemlösning när de ska analysera koden och skriva till nya 

kommandon. Tre uppgifter är kategoriserade under RB:1 och en uppgift under PB:1. Enligt 

Rahman och Ahmar (2016) måste personer identifiera problemet, identifiera flertalet olika 

angreppssätt och lösningsmetoder samt genomföra dessa. Det gör eleverna när de ska justera en 

programkod, vilket leder till att de kommer att uppfylla kriterierna för att arbeta med 

problemlösningen. Szabo och Andrews (2017) hänvisar till att ett problem är en uppgift där det 

inte finns någon given lösningsgång, vilket justeringar i en given programkod saknar. Trots att en 

uppgift har blivit kategoriserad som ett icke matematiskt problem, kan fortfarande 

programmeringsdelen göra att den kan kallas ett problem, enligt avsnitt 2.2.  

Helenius, Misfeldt, Rolandsson och Ryan (2018) påtalar att när elever ska justera en given 

programkod eller använda halvfärdiga programkoder, där elever ska ändra eller rätta till 

programmen på något sätt, är en strategi vid programmering där eleverna utvecklar 

problemlösningsförmågan. Det är ett mer experimenterande sätt och lekande sätt att arbeta med 

programmering. På det viset tyder också resultatet på att eleverna arbetar med 

problemlösningsförmågan trots att de ”endast” ska justera en programkod. Helenius, Misfeldt 
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och Nyström (2018) betonar att elever kan utveckla deras matematiska tänkande och matematik 

när de använder programmeringen som ett verktyg för att lösa matematiska problem.  

Det leder till att resultatet visar att det endast är kategorierna RA:0 och RB:0, som inte blir ett 

matematiskt problem eller ett programmeringsproblem, där eleverna inte använder sig av någon 

problemlösning. Totalt är det endast två uppgifter som faller in under kategori RB:0, vilket kan 

tyda på att antingen kan läraren inte konstruera uppgifter till eleverna för problemlösning eller då 

kan uppgifterna behöva ändras för att bli ett matematiskt problem eller programmeringsproblem 

för målgruppen. Det kan också tyda på att lärare saknar tillräcklig kunskap inom programmering 

för att skapa lämpliga uppgifter till eleverna. Kategorin RA:0 är inte representerad av någon 

uppgift. 

6.1.2 Slutsats kopplad till syftet och frågeställning 

Resultatet tyder på att lärare är förtrogna med att skapa matematiska uppgifter till eleverna i den 

aktuella målgruppen. Två uppgifter av totalt tjugosju uppgifter har blivit placerade i en sådan 

kategori där eleverna inte får någon utmaning i varken det matematiska innehållet eller i 

programmeringen. Det innebär att elever utvecklar sin problemlösningsförmåga när de ska utföra 

de tjugofem uppgifterna, och då antingen genom att skriva egen programkod, modifiera en given 

programkod eller det matematiska innehållet i uppgifter är ett problem för eleverna. 

Ämnesområden varierar också i stor bredd, men framförallt var det två ämnesområden som var 

framträdande, vilka var algebra och geometri. I de åtta övriga ämnesområdena var det endast ett 

fåtal i varje ämnesområde.  

Slutsatsen blir att matematiklärare i denna studie är bra på att skapa uppgifter, där eleverna kan 

träna och utveckla sin problemlösningsförmåga. Matematiklärarna skapade också uppgifter som 

är anpassade på olika sätt. En del har skapat uppgifter där eleverna ska programmera själva 

medan en del uppgifter har varit ämnade att vara en introduktion till programmering eftersom det 

är ett nytt moment i matematikundervisningen (Skolverket, 2019a) sedan läsåret 2018/2019. Det 

ger en variation, vilket är bra i undervisningen (Skolverket, 2019a).  

Som den tidigare presenterade litteraturen hänvisar till att programmering är ett sätt som gör att 

eleverna utvecklar sin problemlösningsförmåga och därmed kan bli bättre problemlösare (Saeli 

et al, 2011; Taylor et al, 2010; Pardamean et al, 2011). Sammanfattningsvis är det betydelsefullt 
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för samhället om eleverna blir duktiga problemlösare eftersom problemlösning är en viktig del i 

vardagslivet (Ahlström, 1996). 

6.2 Metoddiskussion 

Bryman (2008/2011) betonar svårigheten att generalisera resultatet vid bekvämlighetsurval och 

har en större påverkan på resultatet än vad många tror. Det betyder att urvalet troligtvis inte är ett 

relativt representativt urval eftersom matematiklärare har aktivt ansökt om att delta i en kurs som 

således är en begränsning av studien. Min analys behandlade bara lärarnas första version av 

elevuppgiften, och lärarnas senare versioner kanske hade kodadats annorlunda, vilket kan 

påverka mitt resultat. Bryman (2008/2011) betonar att ett representativt urval definieras utifrån 

utformningen bör se likadant ut som själva populationen som undersöktes, dvs. att den 

procentuella fördelningen av erfarenhet, ålder och liknande egenskaper ska stämma överens med 

hela populationen i stort. Det är en begränsning av studien att studiens resultat inte kan 

generaliseras och gälla för alla matematiklärare i Sverige. Det är också en begränsning i studien 

att det inte framgår hur mycket eller lite programmering som krävs i uppgifterna, men det är 

svårt att uppskatta eftersom det beror på individens kunskapsnivå, som kan variera. En elev i 

grundskolan har t.ex. aldrig kommit i kontakt med programmering medan en annan elev har 

arbetat både i skolan samt på fritiden med programmering.  

Med hänvisning till Bryman (2008/2011) som påtalar att om en annan forskare skulle läsa 

samma datamaterial behöver det inte leda till att samma teman tas fram, eftersom enskilda 

forskare inte behöver ha samma uppfattning om vad som är viktigt. Det kan påverka studien på 

sådant sätt att resultatet hade presenterats på annat sätt beroende på vilka teman som identifieras 

eller skapades i samband med avkodningen, vilka gör att forskningen är svår att upprepa och kan 

vara subjektiv, vilket är en kritik mot kvalitativ forskning. 

En uppgift saknade hänvisning till programkoden. Programkoden, som fanns via en länk, fanns 

tillgänglig under analysen av uppgiften, men finns inte längre tillgänglig via länken. Det skulle 

leda till att studiens tillförlitlighet sjunker lite eftersom ingen annan kan få tag på programkoden 

och därav analysera uppgiften på nytt.  
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6.3 Implikationer till vidare forskning 

Detta avsnitt presenterar några idéer på ytterligare forskning som eventuellt skulle kunna 

fördjupa samt komplettera studien.  

Ett förslag till fortsatt forskning skulle vara att studien behövs göras mer storskalig, vilket 

innebär att fler matematiklärares didaktikuppgifter granskas utifrån samma frågeställning som 

den här studien har haft.  

En fördjupning av förslaget ovan skulle kunna vara att implementera uppgifternas lektionsförslag 

i olika klasser och undersöka tidsåtgången samt svårighetsgraden med efterföljande enkäter eller 

intervjuer med deltagarna efter lektionerna.  

Ytterligare ett förslag på vidare forskning skulle kunna vara att genomföra kvalitativa intervjuer 

med matematiklärare för att undersöka matematiklärarnas upplevelser av att använda 

programmering i matematikundervisning, som en problemlösningsmetod. 

  



   
 

39 
 

7. Referenser 

Ahlström, R. (1996). Matematik- ett kommunikationsämne. Mölndal: Institutionen för 

ämnesdidaktik: Göteborgs Universitet.  

Angelöv Petersson, Elina. (2018). Programmering som en problemlösningsmetod. Linköping: 

Linköpings Universitet. Hämtad från https://eds.b.ebscohost.com/eds/results?vid=0&sid=3d5199de-

47e1-438d-8c87-

191de7eac589%40sessionmgr103&bquery=elina%2Bangel%25c3%25b6v%2Bpetersson&bdata=JkF1dGh

UeXBlPWlwLHVpZCZjbGkwPUZUMSZjbHYwPVkmbGFuZz1zdiZ0eXBlPTAmc2VhcmNoTW9kZT1BbmQmc2l

0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl 

Bandele, S. O., & Adekunle, A. S. (2015). Development of C++ application program for solving 

quadratic equation in elementary school in Nigeria. Journal of Education and Practice, 6(28), 

70-77.  

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (Björn Nilsson, Övers. 2:a uppl.) Malmö: 

Liber. (Originalarbete publicerat 2008) 

Calder, N. (2010). Using Scratch: An integrated problem-solving approach to mathematical 

thinking. Australian Primary Mathematics Classroom, 15(4), 9-14.  

Engerman, J., Rusek, M. & Clariana, R. (2014). Excel spreadsheets for algebra: Improving 

mental modeling for problem solving. Journal. of Computers in Mathematics and Science 

Teaching, 33(4), 409-427.  

Fahlén, Å., (2017, 8 September). Lärarna måste få lära sig programmera [Debattartikel]. Hämtad 

2019-05-14 från https://www.lr.se/opinion--debatt/debattartiklar/2017/2017-09-08-lararna-maste-fa-

lara-sig-programmera 

Gökce, S., Yenmez, A. A., & Özpinar, I. (2017). An analysis of mathematics education students' 

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

International Education Studies, 10(8), 60-76.  

Helenius, O., & Misfeldt, M. (2018). Programmering och matematiskmodellering. Hämtad från: 

https://bit.ly/2RTitx3 

https://eds.b.ebscohost.com/eds/results?vid=0&sid=3d5199de-47e1-438d-8c87-191de7eac589%40sessionmgr103&bquery=elina%2Bangel%25c3%25b6v%2Bpetersson&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwLHVpZCZjbGkwPUZUMSZjbHYwPVkmbGFuZz1zdiZ0eXBlPTAmc2VhcmNoTW9kZT1BbmQmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl
https://eds.b.ebscohost.com/eds/results?vid=0&sid=3d5199de-47e1-438d-8c87-191de7eac589%40sessionmgr103&bquery=elina%2Bangel%25c3%25b6v%2Bpetersson&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwLHVpZCZjbGkwPUZUMSZjbHYwPVkmbGFuZz1zdiZ0eXBlPTAmc2VhcmNoTW9kZT1BbmQmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl
https://eds.b.ebscohost.com/eds/results?vid=0&sid=3d5199de-47e1-438d-8c87-191de7eac589%40sessionmgr103&bquery=elina%2Bangel%25c3%25b6v%2Bpetersson&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwLHVpZCZjbGkwPUZUMSZjbHYwPVkmbGFuZz1zdiZ0eXBlPTAmc2VhcmNoTW9kZT1BbmQmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl
https://eds.b.ebscohost.com/eds/results?vid=0&sid=3d5199de-47e1-438d-8c87-191de7eac589%40sessionmgr103&bquery=elina%2Bangel%25c3%25b6v%2Bpetersson&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwLHVpZCZjbGkwPUZUMSZjbHYwPVkmbGFuZz1zdiZ0eXBlPTAmc2VhcmNoTW9kZT1BbmQmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl
https://eds.b.ebscohost.com/eds/results?vid=0&sid=3d5199de-47e1-438d-8c87-191de7eac589%40sessionmgr103&bquery=elina%2Bangel%25c3%25b6v%2Bpetersson&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwLHVpZCZjbGkwPUZUMSZjbHYwPVkmbGFuZz1zdiZ0eXBlPTAmc2VhcmNoTW9kZT1BbmQmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl
https://www.lr.se/opinion--debatt/debattartiklar/2017/2017-09-08-lararna-maste-fa-lara-sig-programmera
https://www.lr.se/opinion--debatt/debattartiklar/2017/2017-09-08-lararna-maste-fa-lara-sig-programmera
https://bit.ly/2RTitx3


   
 

40 
 

Helenius, O., Misfeldt, M., & Nystrom, P. (2018). Programmering med matematik. Hämtad 219-

1-09 från https://larportalen.skolverket.se 

Helenius, O., Misfeldt, M., & Rolandsson, L. (2018a). Programmering i matematik. Hämtad 

2019-11-09 från https://larportalen.skolverket.se  

Helenius, O., Misfeldt, M., & Rolandsson, L. (2018b). Att undervisa med programmering. 

Hämtad 2019-11-09 från https://larportalen.skolverket.se  

Helenius, O., Misfeldt, M., Rolandsson, L., & Ryan, U. (2018). Om programmering i 

matematikundervisning. Hämtad 2019-11-09 från https://larportalen.skolverket.se 

Kalelioglu, F., & Gülbahar, Y. (2014). The effects of teaching programming via Scratch on 

problem solving skills: A discussion from learners' perspective. Informatics in Education, 13(1), 

33-50.  

Korkmaz, Ö. (2016). The effect of Scratch- and Lego Mindstorms ev3-Based programming 

activities on academic achievement, problem-solving skills and logical-mathematical thinking 

skills of students. Malaysian Online Journal of Educational Sciences, 4(3), 73-88.  

Larsson, Å. (2017a, september). 8 av 10 mattelärare osäkra på att lära ut programmering. 

Skolvärlden. Hämtad 2019-06-25 från https://skolvarlden.se/artiklar/8-av-10-larare-osakra-pa-

att-lara-utprogrammering  

Larsson, Å. (2017b, juni). Kritik mot programmering på matten. Skolvärlden. Hämtad 2019-06-

25 från https://skolvarlden.se/artiklar/kritik-mot-programmering-pa-matten 

Mouwitz, L. (2007). DPL 33:Vad är problemlösning?. Närmnaren, (2007:)1). Hämtad: 190512. 

Hämtad från https://www.gu.se/forskning/publikation/?publicationId=134784 

Pardamean, B., Honni, H., & Evelin, E. (2011). The effect of logo programming language for 

creativity and problem solving. Proceedings of the 10th WSEAS international conference on E-

Activities, 151-156. Hämtad 2019-02-20 från 

https://www.researchgate.net/publication/262316599_The_effect_of_logo_programming_language_fo

r_creativity_and_problem_solving  

https://larportalen.skolverket.se/
https://larportalen.skolverket.se/
https://larportalen.skolverket.se/
https://larportalen.skolverket.se/
https://skolvarlden.se/artiklar/8-av-10-larare-osakra-pa-att-lara-utprogrammering
https://skolvarlden.se/artiklar/8-av-10-larare-osakra-pa-att-lara-utprogrammering
https://skolvarlden.se/artiklar/kritik-mot-programmering-pa-matten
https://www.gu.se/forskning/publikation/?publicationId=134784
https://www.researchgate.net/publication/262316599_The_effect_of_logo_programming_language_for_creativity_and_problem_solving
https://www.researchgate.net/publication/262316599_The_effect_of_logo_programming_language_for_creativity_and_problem_solving


   
 

41 
 

Programmering. (2019) I Nationalencyklopedin. Hämtad 2019-08-26 från https://www-ne-

se.e.bibl.liu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/programmering 

Psycharis, S., & Kallia, M. (2017). The effects of computer programming on high school 

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

Science, 45(5), 583-602. doi: 10.1007/s11251-017-9421-5  

Rahman, A. & Ahmar, A. S. (2016). Exploration of mathematics problem solving process based 

on the thinking level of students in junior high school. International Journal of Enivormental 

And Science Education, 11(14), 7278-7285.  

Saeli, M., Perrent, J., Jochems, W.G., & Swaneveld, B. (2011). Teaching programming in 

secondary school: A pedagogical content knowledge perspective. Informatics in Education, 

10(1), 73-88. 

Skolverket. (2019b). Kommentarmaterial till kursplanen i matematik. Hämtad 2019-10-28 från 

https://www.skolverket.se/publikationsserier/kommentarmaterial/2017/kommentarmaterial-till-

kursplanen-i-matematik-reviderad-2017 

Skolverket. (2019a). Om ämnet Matematik- Kommentarmaterial till ämnesplanen i matematik i 

gymnasieskolan. Hämtad 2019-02-20 från 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-

gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3

FsubjectCode%3DMAT%26lang%3Dsv%26tos%3Dgy%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3 

Skolverket. (2019c). Kursplanen i ämnet matematik i grundskolan. Hämtad 2019-11-09 från 

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-

grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-

fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRGRMA

T01%26tos%3Dgr%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f 

Swanepoel, C.D., & Melake Gebrekal, Z. (2010). The use of computers in the teaching and 

learning of functions in school mathematics in Eritrea. Africa Education Review, 7(2), 402- 416. 

doi: 10.1080/18146627.2010.515424 

https://www-ne-se.e.bibl.liu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/programmering
https://www-ne-se.e.bibl.liu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/programmering
https://www.skolverket.se/publikationsserier/kommentarmaterial/2017/kommentarmaterial-till-kursplanen-i-matematik-reviderad-2017
https://www.skolverket.se/publikationsserier/kommentarmaterial/2017/kommentarmaterial-till-kursplanen-i-matematik-reviderad-2017
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DMAT%26lang%3Dsv%26tos%3Dgy%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DMAT%26lang%3Dsv%26tos%3Dgy%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DMAT%26lang%3Dsv%26tos%3Dgy%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRGRMAT01%26tos%3Dgr%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRGRMAT01%26tos%3Dgr%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRGRMAT01%26tos%3Dgr%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRGRMAT01%26tos%3Dgr%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f


   
 

42 
 

Szabo, A., & Andrews, P. (2017). "Examining the interaction of mathematical abilities and 

mathematical memory: A study of problem-solving activity of high-achieving Swedish upper 

secondary students. The Mathematics Enthusiast, 14(13), 140-159.  

Taylor, M., Harlow, A., & Forret, M. (2010). Using a computer programming environment and 

an interactive whiteboard to investigate some mathematical thinking. Procedia Social and 

Behavioral Science, 8(1),561-570.  

Tritrakan, K., Kidrakarn, P., & Asanok, M. (2016). The use of engineering design concept for 

computer programming course: A model of blended learning enviroment. Educational Research 

and Reviews, 11(18), 1757-1765. 

 


