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Finns det matematik i programmering? Den svenska regeringen och Skolverket verkar ha 

den uppfattningen. Det finns dock åsikter som pekar på motsatsen.  

På grund av samhällets ökade digitalisering gav regeringen Skolverket i uppdrag att ta 

fram ett förslag på Nationella it- strategier för skolväsendet (2016). Förslaget godtogs av 

regeringen den 9 mars 2017. Avsikten med förslaget är att utveckla elevers digitala 

kompetens genom att bland annat införa programmering i läroplanen, främst i kursplanen 

för matematik. Den vetenskapliga grunden för förslaget har däremot ifrågasatts. Denna 

litteraturstudie syftar därför till att undersöka förhållandet mellan programmering och 

matematik gällande vilka förmågor som kan utvecklas. De förmågor som programmering i 

forskning beskrivs kunna utveckla, jämförs med de fem förmågorna i kursplanen för 

matematik. Studiens slutsats är att forskning visar att programmering kan utveckla flera 

förmågor som kan anses vara matematiska, exempelvis problemlösningsförmåga, kreativ 

förmåga och samarbetsförmåga. 
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1. Inledning 

Vi befinner oss i förändringens tider och nya förmågor efterfrågas. Under relativt kort tid har 

människors manuella aktiviteter i stor utsträckning ersatts av digitala alternativ. Den värld 

som barn idag möter och intresserar sig för är därför till stor del förmedlad via en bildskärm. 

Digitaliseringen blir alltmer påtaglig, och det har nyligen tagits beslut om hur skolan ska 

kunna följa med i denna förändring.    

Den 9 mars 2017 godtog regeringen Skolverkets förslag i form av en rapport, Nationella 

it- strategier för skolväsendet (U2015/04666/S) (Regeringskansliet, 2017). Förslaget syftar till 

att utveckla elevers digitala kompetens (Skolverket, 2016c, s. 5). Begreppet beskrivs kortfattat 

som förmågan att hantera digitaliseringen och digitala verktyg (Europaparlamentet, 2006, s. 

15-16).       

Genom digital kompetens kan Skolverkets förslag bidra med att skolans uppdrag fullföljs 

(Skolverket, 2016c, s. 4). Enligt läroplanen ska undervisningen nämligen förbereda elever för 

att leva och delta i dagens samhälle och dess rika informationsflöde (Skolverket, 2016b, s. 8, 

9). Denna förberedelse innebär nu för tiden att utrusta elever för att möta digitaliseringen. I 

den förberedelsen kan digital kompetens vara en utgångspunkt.    

Även i stora delar av övriga världen genomförs förändringar i styrdokument för att utrusta 

elever med förmågor som möjliggör ett liv i en digital värld. Ett tjugotal europeiska länder har 

infört eller planerar att införa dessa förmågor i styrdokumenten, däribland Danmark, Norge, 

Finland, England och Österrike. Dessa förändringar sker även i USA, Australien och 

Singapore, och ytterligare länder väntas följa (European Commission, 2016, s. 25 ff.).  

Ett sätt att utveckla digital kompetens beskrivs vara programmering (Skolverket, 2016c). 

Programmering kan förklaras som att skriva instruktioner som tillsammans bildar ett program. 

Detta program kan sedan berätta för ett objekt hur det ska röra sig eller vad det ska göra 

(Karush, 1962, s. 262).  

Programmering kommer särskilt att ingå i kursplanen för matematik (Skolverket, 2016c, s. 

11). Den delen av Skolverkets förslag mottogs med skilda åsikter när förslaget granskades av 

remissinstanser. För att kunna införa programmering i matematiken kan hänsyn behöva tas till 

flera faktorer, exempelvis lärares kompetens, miljön, samt resurser i form av tid, material och 
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bedömningsverktyg (Ibid, s. 20-21, 24-25; Kjällander, Åkerfeldt & Petersson, 2016, s. 30-

32). Huvuddelen av kritiken var positiv men visst ifrågasättande fanns kring att 

matematikämnet skulle få huvudansvar för programmeringen. Det ansågs bland annat sakna 

tillräckligt stöd i forskning (Skolverket, 2016c, s. 20-21).    

Syftet med vår studie är därför att undersöka programmeringens förhållande till matematik. 

Det görs genom en sammanställning i resultatet, kapitlet 5, av de förmågor som 

programmering, enligt forskning, anses kunna utveckla. Där ingår även vilka aspekter av 

förmågorna som forskningen synliggör. De samlade förmågorna från resultatkapitlet jämförs i 

resultatdiskussionen, kapitel 7, med de fem förmågorna i kursplanen för matematik. Vår 

studie avslutas i kapitel 8 med reflektioner om studiens resultat och dess följder. 
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2. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att utifrån forskning om programmering undersöka 

programmeringens förhållande till matematik, gällande vilka förmågor som kan utvecklas.    

 

Detta syfte vill vi uppfylla med hjälp av att besvara följande fråga: 

o Vilka förmågor, samt aspekter av dessa, beskrivs kunna utvecklas vid arbete 

med programmering?  

Därefter diskuteras hur dessa förmågor ställer sig i relation till de fem förmågorna i 

kursplanen för matematik. Genom att på detta sätt inkludera matematiken kan syftet helt 

uppfyllas.  
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3. Bakgrund 

Nedan presenteras begreppet programmering och programmering i styrdokumenten, liksom 

de fem matematiska förmågorna, Skolverkets förslag och sammanhanget kring förslaget. 

3.1. Vad innebär programmering? 

Programmering definieras vanligtvis som ”skrivande av kod” (Skolverket, 2016c, s. 7). Det 

kan också beskrivas som ”formaliserad planläggning” och ”skrivande av instruktioner” 

(Henriksson, 2017). Programmering har även en bredare definition som synliggör ett mer 

mångsidigt perspektiv av programmering och exempelvis inkluderar experimenterande. 

Denna breda definition låg till grund för Skolverkets förslag (Skolverket, 2016c, s. 7). 

De enskilda instruktionerna, koderna, som skrivs vid programmering bildar tillsammans ett 

program. Ett objekt, exempelvis en dator, blir programmerat om det tilldelas detta program. 

Programmet berättar vad objektet ska göra. För att objektet ska kunna följa instruktionerna, 

från programmeraren, måste objektet förstå instruktionerna. Därför finns olika 

programmeringsspråk (Karush, 1962, s. 262). Programmeringsspråken blir som en bro mellan 

människor och datorer, och möjliggör kommunikation (Thoresson, 2016, s. 11). Begreppet 

uppdrag används i vår studie som benämning på vad som ska lösas med hjälp av 

programmering. Uppdragen kan bestå av att få ett objekt att röra sig på ett visst sätt. 

En variant av programmering är den textbaserade, vilket innebär att koderna skrivs för hand 

(Thoresson, 2016, s. 17-18). Till den textbaserade programmeringen hör Logo, som är en av 

de första programmeringsformerna. I Logo programmeras ett robotliknande objekt (turtle) till 

att utföra handlingar (Papert, 1980, s. 11). Idag finns barnanpassade Logo- versioner, 

exempelvis Blue-bot och Bee-bot. De liknar skalbaggar där instruktionerna programmeras in 

på ryggen av objekten eller på en Ipad (Datalogiskt tänkande, u.å.). Dessa versioner har vi 

även mött på VFU-kurser (verksamhetsförlagd utbildning). 

Blockbaserad, alternativt grafisk, programmering består istället av bilder eller klossar med 

egna funktioner. Klossarna bildar, likt pusselbitar, block som blir programmet (Lang-Ree, 

2016, s. 15; Thoresson, 2016, s. 17). Scratch är ett exempel på spel som bygger på 

blockbaserad programmering och är användarvänligt för barn (Thoresson, 2016, s. 17-18).  

Förkroppsligad, även kallad konkret, programmering är ytterligare en variant. Där konstrueras 

programmet med konkreta föremål, bilder eller instruktionskort, samtidigt som en skärm visar 
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programmeringens resultat (Fernaeus & Tholander, 2005, s. 7-8). Programmeringsmoment 

kan även genomföras med praktiska övningar (Thoresson, 2016, s. 22).   

Programmerade objekt är dessutom en naturlig, och av oss en mer eller mindre medveten, del 

av dagens samhälle. Maskiner, från mobiler till tvättmaskiner, är programmerade att följa 

kommandon bestående av exempelvis en klickning. Konkret programmering återfinns också i 

vardagen genom vägbeskrivningar och recept. Programmering i form av självgående robotar 

är dessutom ett genomgående tema i barns populärkultur. R2-D2, C-3PO och BB-8 är 

karaktärer från Star Wars (Kennedy, Burk & Abrams, 2015), och i Big Hero 6 (Reed, Conli, 

Hall & Williams, 2014) möter vi Baymax.  

 

 

 

     

Figur 1. Till vänster: Blockbaserad programmering. Till höger: Blue-bot.  

3.2. Styrdokument 

I de nuvarande styrdokumenten nämns inte begreppet programmering explicit. Däremot 

beskrivs i syftet i kursplanen för matematik att elever ska få utföra matematiska aktiviteter 

med digital teknik (Skolverket, 2016b, s. 55), vilket programmering kan anses vara en del av. 

I kunskapskraven nämns även förmågan att använda olika uttrycksformer (Ibid, s. 60), varav 

programmering kan vara en. Enligt läroplanens inledande kapitel ska undervisningen erbjuda 

variation och olika vägar till samma mål (Ibid, s. 8, 10). I kommentarmaterialet till kursplanen 

för matematik beskrivs att digital teknik kan erbjuda sådana variationsmöjligheter för 

matematiklärande (Skolverket, 2016a, s. 10).  

Undervisningens strävan att utgå från elevers erfarenheter och intressen (Skolverket, 2016b, s. 

8) skulle delvis kunna uppnås genom programmering. Det digitala och multimodala mediet 

ingår nämligen i många elevers liv. Utöver det består skolans uppdrag av att förbereda elever 

för ett liv i dagens samhälle och rika informationsflöde (Ibid, s. 8, 9). Att digitala verktyg kan 

medföra värdefulla komptenser samt tilltro till sin förmåga att använda tekniken för olika 

syften, beskrivs i kommentarmaterialet (Skolverket, 2016a, s. 10, 11).  
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3.3. De fem förmågorna i kursplanen för matematik 

Enligt läroplanen finns fem matematiska förmågor som elever ska ges möjlighet att utveckla:  

o Att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier 

och metoder. 

o Att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. 

o Att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 

rutinuppgifter. 

o Att föra och följa matematiska resonemang. 

o Att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra 

för frågeställningar, beräkningar och slutsatser (Skolverket, 2016b, s. 56).  

I korthet brukar dessa kallas problemlösningsförmågan, begreppsförmågan, metodförmågan, 

resonemangsförmågan och kommunikationsförmågan. Dessa kortnamn används i studien.   

3.4. Sammanhanget kring Skolverkets förslag 

Skolverkets förslag, rapporten Nationella it- strategier för skolväsendet (U2015/04666/S) 

publicerades i juni 2016 och godtogs av regeringen 9 mars 2017. En bakgrund till förslag är 

digitaliseringen som medför behov av andra förmågor (Skolverket, 2016c). De förmågor som 

samhället efterfrågar har skolan i uppdrag att utrusta elever med (Skolverket, 2016b, s. 8, 9).  

Att kunna hantera digitaliseringen, digital kompetens, ingår i Skolverkets förslag. Digital 

kompetens beskrivs som förmågan att hantera digital teknik, samt att söka, kommunicera och 

skapa information digitalt. Det innebär även att vara medveten om att digitalisering påverkar 

samhället och att visa vilja att delta i utvecklingen (Europaparlamentet, 2006, s. 15-16; 

Digitaliseringskommissionen i Skolverket, 2016c, s. 6). I digital kompetens beskrivs 

programmering ingå (Skolverket, 2016c, s. 7). Syftet med förslaget är dock inte att göra alla 

till programmerare och arbetare inom teknikområdet (Pålsson, 2016) utan att ge alla elever en 

likvärdig möjlighet att utveckla digital kompetens (Skolverket, 2016c, s. 5).   

Programmering har inte ingått i den svenska grundskolans styrdokument sedan 1980-talet 

(Kjällander, Åkerfeldt & Petersson, 2016, s. 24), när matematikern och datorforskaren 

Seymour Paperts uttryck datalogiskt tänkande spreds internationellt (Pålsson, 2016). 

Uttrycket innebär att tänka reflekterande och logiskt samt dela upp och omvandla problem 

(Wing, 2006, s. 33). Uppdelning och förändring vid problemlösning benämns även debugging 

(Papert, 1980, s. 23). Skolans användning av programmering minskade däremot när 
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programmering inte gav önskat resultat. Genom datorforskaren Jeanette Wings artikel, 

Datalogiskt tänkande (2006) ökade åter intresset för programmering (Pålsson, 2016).   

Som underlag till förslaget lät Skolverket ta fram en forskningsöversikt (Kjällander, Åkerfeldt 

& Petersson, 2016) gällande programmering samt genomföra enkäter, skolbesök och en 

uppföljning om it- användning och -komptens (Skolverket, 2016c, s. 3-4). Skolverkets 

förslag granskades även av 45 remissinstanser, varav majoriteten var positiva till förslaget 

men betonade behovet av kompetensutveckling och nationell samordning (Ibid, s. 20). 

Göteborgs universitet och Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) ifrågasatte 

däremot förslagets vetenskapliga grund. Särskilt NCM var kritisk till programmeringens 

placering i kursplanen för matematik och nämnde dessutom tidsbrist som ett hinder (Ibid, s. 

20-21, 24). Skolverket såg istället programmering som en möjlig tillgång för undervisningen i 

matematik men efterfrågade ytterligare forskning och åsikter om förslaget (Ibid, s. 25, 29).   

3.5. Förändringar i kursplanen för matematik  

De förändringar som regeringen har beslutat att genomföra kommer att tillämpas mellan 1 juli 

2017 och 1 juli 2018 (Regeringskansliet, 2017). Skolverket har bedömt att programmering ska 

ingå i befintliga ämnen. Därmed anses en helhet av programmeringen framgå tydligare än om 

programmering införs som ett separat ämne (Skolverket, 2016c, s. 11). För att genomsyra alla 

ämnen omfattar förändringarna även läroplanens två inledande kapitel (Ibid, s. 11, 13). 

Exempelvis ska digital kompetens ingå under rubriken Skolans uppdrag (Skolverket, 2015, s. 

3). I övrigt införs förändringarna främst i kursplaners syfte och centrala innehåll. Nuvarande 

formuleringar i kunskapskraven anses innefatta digitala verktyg (Skolverket, 2016c, s. 13-14).  

I kursplanen för matematik förtydligas användningen av programmering och digitala verktyg, 

exempelvis för problemlösning och matematiskt lärande. Progressionstanken börjar med 

programmeringens grunder för årskurs 1-3 (Skolverket, 2016c, s. 11, 16-17). I kursplanens 

inledning utökas tekniska utveckling till tekniska och digitala utveckling, och digital teknik i 

syftet ersätts med digitala verktyg och programmering (Skolverket, 2015, s. 14).  

Det centrala innehållet för årskurs 1-3 förändras under områdena Taluppfattning och tals 

användning samt Sannolikhet och statistik. Där tillkommer digitala verktyg som en form av 

beräkningsmetod respektive uttrycksform. Under området Algebra införs en ny punkt med 

formuleringen Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som 

grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner (Ibid, s. 15).  
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4. Metod 

Följande kapitel beskriver vår studies metod för att samla material. Det innebär studiens 

insamlade vetenskapliga texter samt hur dessa söktes fram och valdes efter urvalskriterier, 

liksom hur dessa texters innehåll granskades utifrån analyskriterier.  

4.1. Informationssökning 

Avsikten med informationssökningen var att samla vetenskapliga texter som kunde ge en så 

sanningsenlig bild som möjligt av hur programmering förhåller sig till matematik. De 

vetenskapliga texterna samlades in på tre olika sätt. De flesta texterna hittades genom 

sökningar (se sökning i tabell 1) i databaser. Valet av sökord utgjordes av urvalskriterierna (se 

nedan). Både engelska och svenska sökord samt synonymer och relaterade begrepp (se 

sökning i tabell 1) användes, tillsammans med trunkering och orden OCH/AND vid behov.  

Några söksträngar inleddes med breda sökningar men avgränsades snabbt när utfallet 

upplevdes för okoncentrerat. Exempelvis gav en sökning närmare 1000 träffar, varav endast 

några få texter valdes vidare utifrån titel (se steg 3 i figur 2). Därav den stora skillnaden i antal 

mellan steg 2 och 3 (se figur 2). 

Flera vetenskapliga texter nåddes även genom kedjesökningar. Dessa kunde bestå av centrala 

författare, titlar eller begrepp som upptäcktes under sökningens gång. Vid kedjesökningar 

började sökningarna om från steg 1 (se figur 2). Med andra ord ingår även kedjesökningarna i 

antalet vetenskapliga texter vid stegen i figur 2. Flertalet kedjesökningar utgick från 

forskningsöversikten av Kjällander et al. (2016). 

Det tredje sättet som bidrog med vetenskapliga texter var förslag på texter genom kontakt 

med handledare och författare. Eftersom dessa texter, två till antalet, inte ingick i den 

systematiska informationssökningen adderas de sist i figur 2 vid det totala antalet texter.  

Figur 2. Stegen som utgjorde vår systematiska litteratursökning. Siffrorna vid pilarna motsvarar antalet 

vetenskapliga texter som återstod efter de olika stegen.  
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De insamlade vetenskapliga texterna valdes stegvis utifrån både titel, abstrakt och innehåll (se 

steg 3, 4 och 5 i figur 2). När texternas innehåll för varje steg blev tydligare exkluderades de 

texter som ansågs beskriva ett annat perspektiv av ämnet än vad vår studie undersöker. 

Urvalskriterierna bestod av att texterna skulle behandla:  

a) programmering, b) matematik, c) skolsammanhang, d) barn.  

Alla vetenskapliga texter behövde däremot inte uppfylla samtliga urvalskriterier för att kunna 

ingå i vår studie. Vetenskapliga texter som innefattar elever oavsett ålder tillhör urvalskriteriet 

skolsammanhang. Med barn menar vi däremot endast yngre åldrar, ungefär 0-12 år. 

Matematik utgör ett av urvalskriterierna för att det är en viktig del i vår studie eftersom 

programmering främst föreslås ingå i det skolämnet. Däremot är programmering den främsta 

utgångspunkten i vår studie. Urvalskriteriet programmering skulle därför uppnås för att en 

viss vetenskaplig text skulle användas. Det innebär att programmering själv, liksom 

tillsammans med en eller flera av de övriga urvalskriterierna, kunde utgöra tillräckliga 

argument för att en vetenskaplig text skulle inkluderas. Därmed kunde vetenskapliga texter 

samlas som belyser olika perspektiv av programmering.  

Man kan anse att urvalskriteriet skolsammanhang borde uppnås i samtliga fall eftersom vår 

studie utgår från beslutet att inkludera programmeringen i undervisningen. Vår studie 

begränsas däremot inte till undervisningssammanhang utan undersöker förmågor som 

programmering beskrivs utveckla, oavsett sammanhang. Förmågor som forskning beskriver 

utvecklas vid programmering betraktar vi nämligen lika mycket som ”förmågor” oavsett i 

vilket sammanhang de utvecklas. 
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Tabell 1. De vetenskapliga texter som informationssökningen resulterade i och som har granskats. Sökord, 

söktjänster och kedjesökningar i kolumnen längst till höger visar vägen till dessa vetenskapliga texter. 

Författare År Titel Publika-

tionstyp 

Sökning 

Calder 2010 Using Scratch: An Integrated 

Problem-solving Approach to 

Mathematical Thinking 

Tidsskrift-

artikel 

MathEduc (fulltext i Google 

Schoolar) 

programming* AND child* 

Clements 2002 Computers in Early Childhood 

Mathematics 

Tidsskrift-

artikel 

Från handledaren 

Clements & 

Gullo 

1984 

 

Effects of Computer Programming 

on Young Children’s Cognition 

Tidsskrift-

artikel 

 

Kedjesökning i Google 

Schoolar via referenslista i 

Kjällander et al. 

(forskningsöversikt) 

Fernaeus & 

Tholander  

2005 "Looking At the Computer but Doing 

It on Land”: Children’s Interactions 
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4.2. Materialanalys 

Under materialanalysen närlästes de vetenskapliga texter som söktes fram. En tabell 

framställdes (se bilaga) där texternas innehåll är samlades utifrån vår studies analyskriterium 

för att underlätta jämförelsen av texterna. Analyskriteriet utgör vilka förmågor som nämns i 

de vetenskapliga texterna i samband med programmering. I det analyskriteriet ingår även 

vilka aspekter av dessa förmågor som beskrivs. Aspekt innebär i vår studie ungefär på vilket 

sätt som förmågan utvecklas, eller vilken del av förmågan som utvecklas.  

Texterna jämfördes för att undersöka om de nämner olika eller liknande förmågor, samt om 

texterna beskriver förmågorna på olika eller liknande sätt. Två vetenskapliga texter skulle 

exempelvis kunna nämna samma förmåga men belysa olika aspekter av förmågan.  

När förmågorna undersöktes utifrån analyskriterierna togs även hänsyn till vissa övriga 

faktorer hos de vetenskapliga texterna som kunde påverka texternas resultat. Bland faktorerna 

ingår antal deltagare i studien och deras ålder, studiens datainsamling, textens ålder och hur 

central texten eller dess författare verkar vara inom ämnesområdet. Dessa övriga faktorer 

medräknades för att ta reda på hur vi skulle förhålla oss till texten och hur mycket vikt som 

skulle läggas vid textens resultat. 
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5. Vilka förmågor beskrivs kunna utvecklas vid programmering? 

I detta kapitel presenteras innehållet i de insamlade texterna tematiskt utifrån respektive 

förmåga som innehållet belyser. Förmågorna behandlas utan inbördes ordning. 

5.1. Problemlösningsförmåga 

Det finns olika studier som pekar på att elevers problemlösningsförmåga kan utvecklas vid 

programmering (ex. Clements & Gullo, 1984, s. 1057; Resnick et al., 2009, s. 62). Aspekter 

av förmågan som beskrivs utvecklas är att utgå från erfarenheter, ”gissa och pröva sig fram” 

(Calder, 2010, s. 13, 14; Clements, 2002, s. 165; Lang-Ree, 2016, s. 53-55; Papert, 1980, s. 

62, 64-65), urskilja hinder (Papert, 1980, s. 23) samt förändra metoden vid hinder (Lang-Ree, 

2016, s. 54-55; Papert, 1980, s. 23). Elever anses utveckla problemlösningsförmågan även i 

form av förståelse för att uppdrag kan lösas med olika metoder (Lang-Ree, 2016, s. 54) samt 

att problem sällan har en ”rätt” eller ”fel” lösningsmetod (Papert, 1980, s. 23, 62).  

Andra aspekter av problemlösningsförmågan som elever beskrivs utveckla är att bryta ner 

uppdragen i mindre, mer hanterbara, delar (Lang-Ree, 2016, s. 55; Papert, 1980, s. 23; Rich, 

Bly & Leatham, 2014, s. 13, 20) - debugging (Papert, 1980, s. 23). Den aspekten innefattar 

även att kunna lösa en del av uppdraget i taget (Rich, Bly & Leatham, 2014, s. 20).  

En studie (Kalelioglu & Gülbahar, 2014) visar däremot att programmering inte förbättrar 

problemlösningsförmågan. Författarna till studien betonar däremot att studiens omfattning var 

begränsad samt att eleverna trots allt fick ökad förtrogenhet med problemlösning. Enligt 

författarna kan det innebära att studien ändå styrker problemlösningsförmågan (Ibid, s. 47).  

5.2. Kognitiv och metakognitiv förmåga 

Vissa typer av kognitiv förmåga bedöms utvecklas. Dessa är reflekterande tänkande, 

reflektivitet, och att tänka i olika riktningar, divergent tänkande (Clements & Gullo, 1984, s. 

1051, 1056). Däremot argumenteras det för att programmering inte påverkar den kognitiva 

förmågan generellt (Clements & Gullo, 1984, s. 1057; Pea & Kurland, 1984, s. 157-158).  

Studier visar däremot att elever utvecklar metakognitiv förmåga vid programmering. Elever 

lär sig nämligen att upptäcka om de förstår eller inte (Clements, 2002, s. 166; Clements & 

Gullo, 1984, s. 1056) samt att förändra metoden om de blir medvetna om att metoden inte 

verkar leda till en lösning (Calder, 2010, s. 12, 14; Lang-Ree, 2016, s. 54). Andra aspekter av 

förmågan, som elever beskrivs utveckla, är att kunna reflektera över sitt lärande även genom 



 

13 

 

 

att undersöka och värdera metoder (Lang-Ree, 2016, s. 54), liksom genom att följa och styra 

sin lösningsprocess (Clements, 2002, s. 166; Clements & Gullo, 1984, s. 1056; Gadanidis, 

2015, s. 166; Gadanidis, Hughes, Minniti & White, 2016, s. 15; Papert, 1980, s. 19, 21). Ett 

sätt att styra lösningsprocessen beskrivs vara att eleven själv väljer sina mål, exempelvis att få 

ett visst antal poäng på uppdragen (Gadanidis, 2015, s. 166). 

Den metakognitiva förmågan beskrivs med andra ord utvecklas vid programmering i form av 

att barn ”tänker om tänkandet” (Papert, 1980, s. 19, 23; Resnick et al., 2009, s. 62) och ”lär 

om lärandet”. Därmed blir de epistemologier (Papert, 1980, s. 19, 23). Det anses exempelvis 

innebära att barn funderar över sitt tänkande när de med koder förklarar för 

programmeringsobjektet hur det ska tänka och röra sig (Ibid, s. 19).  

5.3. Planeringsförmåga 

Elever anses utveckla planeringsförmågan i form av att ta sig igenom förberedelser för ett 

uppdrag som behandlar nya koncept och utmaningar så att elever behöver gå utanför det 

bekanta (Papert, 1980, s. 60). Andra studier visar däremot att erfarenheter av Logo- 

programmering inte hade någon märkbar effekt på planeringsförmågan (Pea & Kurland, 1984, 

s. 160). Att ta beslut och att välja en passande bana som objektet ska följa, utgjorde aspekter 

som undersöktes (Ibid). 

5.4. Resonemangsförmåga  

Förmågan att resonera anses utvecklas hos elever vid programmering. En del av 

resonemangsförmågan som bedöms utvecklas är att resonera sig fram till en lösning 

(Clements, 2002, s. 165). Elever anses även lära sig att förklara sina idéer för varandra om hur 

objekt ska programmeras (Fernaeus & Tholander, 2005, s. 11). Resonemanget beskrivs även 

utvecklas i form av att diskutera hur ett program kan förbättras utifrån respons (Calder, 2010, 

s. 14) samt att diskutera ett steg av uppdraget i taget (Resnick et al., 2009, s. 60).  

Ytterligare aspekter som anses utvecklas är att tydligt förklara programmet för objektet (Lang-

Ree, 2016, s. 57-58, Papert, 1980, s. 58) och varandra (Lang-Ree, 2016, s. 57-58). 

Programmering bedöms dessutom möjliggöra resonemang i form av att barn lär sig matematik 

som ett levande språk (Lang-Ree, 2016, s. 53, 58; Papert, 1980, s. 6) samt diskuterar och 

utforskar komplicerade koncept (Papert, 1980, s. 6; Rich, Bly & Leatham, 2014, s. 24).  
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5.5. Kommunikationsförmåga  

Utöver att kommunicera verbalt (se Resonemangsförmåga) beskrivs programmering även 

kunna utveckla förmågan att kommunicera med andra uttrycksformer. En aspekt av 

kommunikationsförmågan som elever anses utveckla är att, vid konkret programmering, 

kommunicera och förtydliga sina tankar med hjälp av de fysiska instruktionskorten och 

bakgrundsskärmen (Fernaeus & Tholander, 2005, s. 11, 15-16).  

Det finns studier som visar att elever även lär sig att kommunicera i form av att använda 

kroppen som redskap vid programmering när de undersöker och visar hur objekt ska röra sig 

(Clements, 2002, s. 164; Fernaeus & Tholander, 2005, s. 12, 15-16; Papert, 1980, s. 56, 63- 

64). Det kommunikationssättet benämns även body syntonic (Clements, 2002, s. 164; Papert, 

1980, s. 63) och ”play Turtle”. Barn anses tänka sig in i och utföra objektets rörelse, såsom 

att gå i en cirkel för att kunna förklara samma rörelse för objektet (Papert, 1980, s. 58, 63-64).  

En annan aspekt av kommunikationsförmågan som beskrivs utvecklas är förståelsen för hur 

digitala verktyg kan användas som uttrycksmedel (Gadanidis, Hughes, Minniti & White, 

2016, s. 18; Resnick et al., s. 62). Dessutom anses programmering kunna utveckla elevers 

engagemang för att använda nya sätt som matematiska koncept och samband kan uttryckas på 

(Gadanidis, 2015, s. 162, 171). 

5.6. Samarbetsförmåga 

Flera studier pekar på att programmering utvecklar förmågan att samarbeta. En aspekt som 

bedöms gynnas är att inspirera och hjälpa varandra att lösa uppdragen (Calder, 2010, s. 9, 14; 

Lang-Ree, 2016, s. 58). Elever beskrivs även lära sig att samarbeta i form av att ta del av och 

förbättra andras projekt som har delats globalt i Scratch (Gadanidis, Hughes, Minniti & 

White, 2016, s. 15; Resnick et al., 2009, s. 60, 65, 66). Ytterligare en del av 

samarbetsförmågan som anses utvecklas är ett mer fysiskt samarbete som möjliggörs vid 

förkroppsligad programmering (Fernaeus & Tholander, 2005, s. 12, 15-16). Elever kunde 

smidigt förflytta sig mellan grupper som hade olika ansvarsområden samt skicka 

instruktionskorten mellan sig (Ibid, s. 12, 13). Däremot visar studier att samarbetet kan 

försvåras om olika åsikter, exempelvis kring metodval, uppstår (Lang-Ree, 2016, s. 58).  

5.7. Kreativ förmåga 

Den kreativa förmågan anses kunna utvecklas vid programmering. Elever lär sig att vara 

kreativa, exempelvis utforska möjligheten att skapa med datorer (Resnick et al., 2009, s. 60, 
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62). Programmering beskrivs även utveckla aspekten att skapa bilder kreativt genom att 

programmera objekt att rita figurer (Clements, 2002, s. 161). Andra aspekter av den kreativa 

förmågan som programmering bedöms positivt påverka är elevers uthållighet, utforskande och 

skaparglädje i Scratch (Calder, 2010, s. 13; Lang-Ree, 2016, s. 55, 63). Elevers visade 

kreativitet skulle däremot kunna bero på de nya och varierade inslagen i undervisningen som 

programmering erbjuder (Ibid, s. 60).   

5.8. Förmåga att skapa inre bilder 

Studier visar att elever kan utveckla förmågan att skapa inre bilder när de programmerar. En 

aspekt som beskrivs utvecklas är att visualisera resultatet, alltså objektets rörelser, mentalt 

(Clements, 2002, s. 164). Elever övergår från att tänka sig resultatet fysiskt med kroppen, och 

senare med en arm eller ett finger, till att föreställa sig det inombords (Ibid). Programmering 

beskrivs dessutom kunna utveckla elevers förmåga att visualisera utifrån objektets perspektiv 

(Clements & Gullo, 1984, s. 1056). Att med inre bilder föreställa sig ett kommande steg i 

programmeringen samtidigt som ett annat steg pågår anses däremot generellt vara en förmåga 

som är svår att utveckla, särskilt för yngre elever (Pea & Kurland, 1984, s. 157). 

5.9. Förmåga att generalisera och överföra kunskaper  

Vid programmering anses elever utveckla förmågan att överföra tillägnade kunskaper på olika 

sätt. Att överföra kunskaper om vilka rörelser som en viss instruktion ger till nya uppdrag, för 

att åstadkomma en önskad rörelse, beskrivs vara en aspekt som utvecklas (Calder, 2010, s. 13, 

14). Andra delar som bedöms utvecklas av förmågan att generalisera och överföra kunskaper 

är att även metoder som är effektiva och välbeprövade överförs mellan uppdragen (Lang-Ree, 

2016, s. 54-55; Papert, 1980, s. 64-65). Dessa metoder kan vara generella mallar för 

geometriska former som konstrueras i Logo (Papert, 1980, s. 59-60).  

Programmering bedöms dessutom gynna förståelsen för att det kan vara viktigare att kunna 

överföra kunskaper om vilken beräkningen som en viss situation kräver, varför, än att minnas 

en specifik metod, hur (Rich, Bly & Leatham, 2014, s. 17). Programmering anses även 

utveckla förståelse för att problemlösningsförmågan och matematiken kan användas i ett 

större sammanhang (Gadanidis, Hughes, Minniti & White, 2016, s. 15; Resnick et al., 2009, s. 

62; Rich, Bly & Leatham, 2014, s. 21, 24). Deltagarna använde problemlösningsperspektivet i 

flera vardagliga situationer (Rich, Bly & Leatham, 2014, s. 21). Andra studier visar dock att 

få studenter vid högre utbildningar har förmåga att se sina programmeringskunskapers 

användning i matematiken (Heintz, Färnqvist & Thorén, 2015, s. 15-16).   
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6. Metoddiskussion 

Vårt syfte och även informationssökningen innefattade först mer än förmågor. De samlade 

studierna kanske därför behandlar förmågorna och programmering i ett större perspektiv. 

Därmed kan en mer sanningsenlig bild av förmågorna ha uppnåtts, jämfört med om sökningen 

direkt hade avgränsats till förmågorna.  

I vår studies texter fokuseras förmågor mer än programmering generellt. I texterna kan därför 

programmering ha analyserats noggrannare för att urskilja förmågor. Dessa texter kan ge ett 

mer tillförlitligt resultat än texter som beskriver programmering generellt där innehållet kan 

vara vinklat till programmeringens fördel eller nackdel. Samtidigt kan vår tolkning av vilka 

förmågor som texterna beskriver, ha påverkat vår studies resultat. 

Våra sökord och urval av texter påverkar informationssökningens resultat. Kedjesökningar 

och jämförelser mellan referenslistor (se bilaga), visar att den systematiska 

informationssökningen resulterade i flera centrala författare och texter. Oavsett vår påverkan 

på sökningen har vi därför anledning att tro att vi har hittat de mest relevanta referenserna. 

Tidsenliga texter som behandlar digitaliseringen kan vara begränsade till antal och snabbt bli 

oaktuella, eftersom digitaliseringen är en ständigt pågående process. Som syns i tabell 1, 

innehåller vår studie vetenskapliga texter publicerade mellan åren 1980 och föregående år, 

2016. Majoriteten av texterna är däremot från år 2016 eller kort dessförinnan, vilket vi tolkar 

som att det samlade urvalet till vår studie är aktuellt. 

Nyligen genomförda studier kan ge en mer aktuell bild av programmering. En studies värde 

kan däremot inte endast avgöras av dess ålder eftersom alla studier påverkas av omgivande 

faktorer. Studier undersöker hur programmering används vid den tid som studien 

genomfördes. Att studierna i vår studie skiljer sig ganska mycket i ålder kan därför innebära 

att studierna behandlar olika användningssätt av programmering. Det kan göra studierna svåra 

att jämföra, samtidigt som de tillsammans skulle kunna beskriva fler förmågor eftersom 

studierna synliggör olika programmeringsperspektiv.  

De äldre texterna (Clements & Gullo, 1984; Papert, 1980; Pea & Kurland, 1984) och deras 

författare är centrala inom ämnet och visar liknande resultat som andra senare texter. I texten 

av Resnick et al. (2009) beskrivs Scratch av de som har utvecklat spelet. Det kan vinkla 
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bilden av Scratch, men även beskriva spelets syfte. Vissa av författarna till denna text verkar 

även vara centrala inom ämnet. Dessa texter bör därför inte tolkas som otillförlitliga. 

Omfattningen skulle också kunna påverka tillförlitligheten hos studiers resultat och därmed 

vår studies resultat. Omfattningen av studierna i vår studie varierar från ett få lektioner till 12 

veckor, med 5 till 49 deltagare. I vissa studier kompenseras det låga antalet deltagare med en 

längre undersökningsperiod, eller tvärtom. Kvantiteten av studierna behöver däremot inte 

avgöra deras kvalitet.  

Att deltagarna i två av studierna är i vuxen ålder ser vi inte som ett problem. 

Programmerarnas ålder behöver nämligen inte avgöra vilka förmågor som man kan förvänta 

sig att programmerarna utvecklar. Resultatet från dessa studier skulle kunna användas vid 

undervisning om matematik och programmering även för yngre elever. Att en av dessa studier 

visar att få studenter i högre utbildningar uppfattar kopplingen mellan matematik och 

programmering trots att kopplingen är användbar i vissa utbildningar, kan exempelvis 

innebära att den kopplingen bör förtydligas tidigare i skolgången. 

Andra faktorer kan också ha påverkat att förmågor har utvecklats. Exempelvis kan eleverna 

och barnens förkunskaper samt lärarens kompetens ha bidragit till att förmågorna utvecklades, 

snarare än själva programmeringen. Dessutom kan förmågan att samarbeta i gruppen ha varit 

god från början, och programmering kan, som nämndes i en av studierna (Lang-Ree, 2016), 

ha gynnat förmågorna endast genom att vara ett nytt inslag i undervisningen.   

Att många texter visar liknande resultat gällande förmågor som utvecklas kan ge en stabilare 

grund för vår studie. Tillsynes osäkra texter kan bekräftas av flera andra texters resultat. Detta 

kan stärka vår studies tillförlitlighet.  

Jämförelsen i resultatdiskussionen, kapitel 7, utgår endast från kommentarmaterialets 

beskrivningar av de fem matematiska förmågorna. Övrigt innehåll i styrdokumenten som kan 

ha koppling till de förmågor som beskrivs i resultatet, kapitel 5, inkluderas därför inte i 

jämförelsen. Det innebär naturligtvis en begränsning men vi har resonerat att 

kommentarmaterialet innehåller den tydligaste tolkningen av vad som nämns i 

styrdokumenten om de matematiska förmågorna. Därför bör begränsningen inte medföra 

några egentliga hinder för vår analys. 
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7. Förmågornas relation till de fem matematiska förmågorna 

Detta kapitel utgörs av en diskussion där de förmågor som, i resultatet kapitel 5, beskrivs 

utvecklas vid programmering jämförs med de fem förmågorna i kursplanen för matematik. 

Jämförelsen innebär att aspekterna av förmågorna från forskningen ställs mot aspekterna i 

kommentarmaterialets (Skolverket, 2016a) beskrivningar av de fem matematiska förmågorna. 

Även om det, utifrån de analyserade studierna, kan anses oklart om vissa förmågor utvecklas 

eller inte, behandlas alla förmågor från kapitel 5 i detta kapitel, eftersom vissa studier trots allt 

nämner att förmågorna utvecklas. Att förmågor utvecklas vid programmering framförs i flera 

studier, men vilka aspekter av förmågorna som studierna belyser varierar delvis. Genom att 

jämföra aspekterna istället för förmågan som en helhet, kan fler samband synliggöras.   

De fem matematiska förmågorna är i figur 3 fördelade i varsin ruta och numrerade från 1 till 

5. De kortfattade beskrivningarna till de matematiska förmågorna utgör aspekter av 

kommentarmaterialets beskrivningar av dessa fem förmågor. De matematiska förmågornas 

aspekter är uppdelade och numrerade utan inbördes ordning i rutan för respektive förmåga, 

för att underlätta jämförelsen.  

En ungefärlig formulering av aspekterna av förmågorna från forskningen är i figur 3 placerade 

i de fem rutorna nedanför de matematiska förmågorna. Placeringen grundar sig på vår 

tolkning av hur de matematiska förmågorna liksom förmågorna från forskningen kan liknas 

vid varandra via sina aspekter. En aspekt från forskningen kan därför vara placerad under fler 

än en av de matematiska förmågorna. Bokstaven framför varje aspekt anger vilken förmåga 

från forskningen som aspekten hör till. I figur 3 framgår exempelvis att aspekten utgå från 

erfarenheter, från problemlösningsförmågan (A) kan liknas vid Metodförmågan (3).   

I flytande text, likt ovan, följs en matematisk förmåga av en siffra, inom parentes, som även 

används för att benämna denna matematiska förmåga i figur 3. Även aspekter av de 

matematiska förmågorna följs av siffror, inom parentes, från figur 3. En matematisk förmåga 

och aspekt inleds dessutom med en versal. En förmåga, liksom en aspekt av en förmåga, från 

forskningen följs istället av en bokstav, inom parentes. Bokstäverna används även för att 

benämna denna förmåga, eller förmågan som aspekten hör till, i figur 3. Exempelvis är 

Problemlösningsförmågan (1) en matematisk förmåga och problemlösningsförmågan (A) en 

förmåga från forskningen. Värdera metoder (1.5) och urskilja hinder (A) är istället aspekter. 

Åtskillnaden görs för att kunna skilja förmågorna från forskningen från de matematiska.  
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Figur 3. De fem förmågorna i kursplanen för matematik jämfört med förmågorna från forskningen. 

Sidhänvisningarna i rutorna tillhör kommentarmaterialet. Uttrycksformerna i Kommunikationsförmågan (5) är 

de uttrycksformer som nämns i kommentarmaterialet. Förmågorna i det nedre högra hörnet utgör de förmågor 

som framkom från forskningen i resultatet.  

Figur 3 utgår från de aspekter som författarna har valt att beskriva vilket kan innebära att 

vissa aspekter, som generellt kan anses ingå i en förmåga, inte behandlas i jämförelsen. 

Utifrån den uppfattning som vi har fått av förmågornas relation till varandra genom arbetets 

gång, tycker vi ändå att figur 3 ger en relativt sanningsenlig bild av de tydligaste sambanden 

mellan de matematiska förmågorna och forskningens förmågor. Syftet med figuren och denna 
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jämförelse är att ge en ungefärlig bild av hur förmågorna hänger samman och visa att det 

finns relationer mellan förmågorna.  

Vissa av de förmågor som nämns i de vetenskapliga texterna; problemlösningsförmågan (A), 

resonemangsförmågan (E) och kommunikationsförmågan (F), avspeglar direkt någon av de 

fem förmågorna i kursplanen för matematik. Det syns bland annat genom att alla aspekterna 

av förmågan från forskningen är kopplad till den motsvarnade matematiska förmågan i 

kommentarmaterialet. Andra förmågor från texterna, exempelvis den kreativa förmågan (H), 

har däremot inte en lika tydlig koppling till en specifik matematisk förmåga. Det skulle kunna 

försvåra jämförelsen mellan förmågorna. Det kan också innebära att de svårtolkade 

förmågorna genomsyrar flera matematiska förmågor, och att de svårtolkade förmågorna 

därmed synliggör ett samband mellan dessa matematiska förmågor.  

Inbördes samband finns även generellt sett mellan de fem matematiska förmågorna. 

Resonemangsförmågan (4) kan tolkas vara kopplad till Kommunikationsförmågan (5) för att 

resonemang är en muntlig uttrycksform för kommunikation. Problemlösningsförmågan (1) 

verkar innefatta de övriga fyra förmågorna: Begreppsförmågan (2) genom att Använda 

begrepp (1.1); Metodförmågan (3) genom att Pröva sig fram och undersöka metoder (1.2), 

Reflektera och resonera om metoder och resultat (1.4) och Värdera metoder (1.5); 

Resonemangsförmågan (4) genom att Reflektera och resonera om metoder och resultat (1.4); 

och Kommunikationsförmågan (5) genom Kunskap om och kunna använda uttrycksformer 

(1.6). Begreppsförmågan (2) används dessutom vid Resonemangsförmågan (4). Utöver det 

skulle Problemlösning (1), Resonemang (4), Kommunikation (5) och användning av Begrepp 

(2) kunna tolkas som olika Metoder (2) som används i matematiken.  

Utifrån dessa inbördes samband kan de förmågor från forskning som kopplas till en viss 

matematisk förmåga indirekt också ha samband med vissa av de övriga matematiska 

förmågorna. Eftersom figur 3 främst syftar till att visa de tydligaste sambanden, synliggörs 

däremot inte dessa samband i figuren. Aspekten förklara sitt program (E) som är kopplad till 

Resonemangsförmågan (4) skulle exempelvis även kunna ha ett indirekt samband med 

Kommunikationsförmågan (5), för att resonemang alltså är en form av kommunikation.  

Inbördes samband mellan de fem matematiska förmågorna kan även urskiljas vid de tillfällen 

i figur 3 som aspekter från forskningens förmågor kopplas till samma matematiska förmågor. 

Vid dessa tillfällen kan dessutom samband mellan förmågor från forskningen synliggöras. 
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Exempel på detta kan vara att sex aspekter av problemlösningsförmågan (A), två aspekter av 

den metakognitiva förmågan (C) och planeringsförmågans (D) aspekt kopplas till både 

Problemlösningsförmågan (1) och Metodförmågan (3). Att dessa två matematiska förmågor 

har flera aspekter från forskningens förmågor gemensamt kan tolkas som att dessa 

matematiska förmågor har stora likheter och ett starkt samband. På samma sätt kan 

problemlösningsförmågan (A), den metakognitiva förmågan (C) och planeringsförmågans (D) 

kopplingar till samma matematiska förmågor tolkas som att dessa förmågor från forskningen 

påminner om och har samband med varandra.  

Den långa spalten av aspekter under Problemlösningsförmågan (1) i figur 3 visar att flera 

förmågor från forskningen kan kopplas till denna förmåga. Det skulle kunna bero på att 

Problemlösningsförmågan (1) i kommentarmaterialet innefattar många delar. Programmering 

beskrivs dessutom i forskning ofta som problemlösning. Det ökar trovärdigheten för att flera 

aspekter av problemlösningsförmågan behandlas i forskning om programmering. 

Begreppsförmågan (2) har däremot kopplats till relativt få aspekter, vilket kan bero på att 

begrepp inte har framgått så tydligt i forskningen. Fler aspekter än figur 3 visar skulle 

däremot kunna ha indirekta samband med Begreppsförmågan (2) genom de tidigare nämnda 

sambanden mellan de matematiska förmågorna. 

Att spalten av aspekter under Resonemangsförmågan (4) tillhör en av de längsta för de 

matematiska förmågorna skulle kunna anses troligt. Resonemang kan nämligen uppfattas som 

väldigt användbart för att lösa programmeringsuppdragen. Ytterligare en förklaring kan vara 

att i princip all forskning i vår studie behandlar tillfällen där programmering utförs i grupper. 

Det gör resonemang till ett viktigt redskap för interaktionen inom gruppen. Flera aspekter som 

kan kopplas till Resonemangsförmågan (4) belyser dock även en form av resonemang som 

snarare skulle kunna tolkas som resonemang som programmeraren för med sig själv. Med 

tanke på att resonemang kan tolkas som en del av kommunikation, skulle 

Resonemangsförmågans (4) spalt delvis kunna tillhöra Kommunikationsförmågan (5). 

Kommunikationsförmågans (5) spalt är annars begränsad i längd. Trots att 

Kommunikationsförmågan (5) innefattar alla kommunikationssätt, beskrivs endast ett fåtal 

aspekter som behandlar olika uttrycksformer och perspektiv av kommunikation vid 

programmering.  

Metodförmågans (3) spalt utmärker sig i ungefär samma utsträckning som 

Resonemangsförmågans (4). Det kan bero på att hela programmeringsprocessen, utifrån vår 
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tolkning av forskningen, innefattar bearbetning av metoder, både för att tänka ut ett 

tillvägagångssätt, förändra om hinder uppstår eller dra lärdom från tidigare använda metoder. 

Stegen i programmeringsprocessen, där olika metoder används, skulle därmed kunna utgöra 

aspekter av metoder, vilket innebär att programmering mycket väl skulle kunna ge upphov till 

ett flertal aspekter som kan kopplas till Metodförmågan (3).    

Vissa aspekter av förmågorna från forskningen kan, utifrån figur 3, anses vara relativt 

övergripande. Exempelvis kopplas samarbetsförmågans (G) aspekt att hjälpa och inspirera 

varandra till alla fem matematiska förmågor eftersom att hjälp och inspiration kan innebära 

att tankar och kunskaper inom alla fem förmågor delas med varandra genom samarbete. I 

figur 3 är däremot andra aspekter mer begränsade till en matematisk förmåga. Bland annat 

liknas den kreativa förmågans (H) aspekt att skapa med datorer och bilder, främst vid 

Kommunikationsförmågan (5).  

Vissa aspekter av en förmåga från forskningen kan dessutom ha kopplats till fler matematiska 

förmågor än en annan aspekt av samma förmåga. Det kan innebära att vissa delar av en 

förmåga är mer övergripande än en annan. Exempelvis kopplas resonemangsförmågans (E) 

aspekt, diskutera förbättring, både till Problemlösningsförmågan (1), Begreppsförmågan (2), 

Metodförmågan (3) och Resonemangsförmågan (4). Flera andra aspekter av 

resonemangsförmågan (E), exempelvis förklara sitt program, kopplas däremot endast till 

Begreppsförmågan (2) och Resonemangsförmågan (4).  

Utöver de samband som har kunnat påvisas i detta kapitel, finns säkerligen fler och andra sätt 

att sammankoppla förmågorna. Hur förmågorna från forskningen i det här fallet har kopplats 

till de fem förmågorna påverkas av vilka aspekter av förmågorna som har nämnts i forskning, 

samt vår tolkning av hur förmågorna hänger samman. Långsiktigt och översiktligt skulle alla 

förmågor från forskningen mer eller mindre kunna anses hänga samman med de fem 

matematiska förmågorna i en mer omfattande väv än vad som beskrivs i detta kapitel.  

Sammantaget visar jämförelsen att vissa samband mellan förmågorna kan urskiljas direkt 

medan andra kräver en djupare diskussion, vissa samband mellan förmågorna inkluderar fler 

aspekter än andra, och vissa förmågor och aspekter från forskningen har samband med fler 

matematiska förmågorna än andra. Oavsett sambandens omfattning och tydlighet, visar 

jämförelsen i detta kapitel att de matematiska förmågorna och de förmågor som beskrivs i 

forskningen har en stark och mångsidig relation.  
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8. Avslutande reflektioner  

Vad skulle nu detta kunna innebära för regeringens godkännande av Skolverkets förslag till 

Nationella it- strategier och för matematikundervisningen?  

Enligt de studier som har granskats i vår studie skulle flera förmågor, samt olika aspekter av 

förmågorna, väl kunna sägas utvecklas genom programmering. Dessa förmågor och deras 

aspekter, utgör svaret på vår studies frågeställning. Förmågorna verkar dessutom ha ett 

mångsidigt förhållande till matematiken, enligt jämförelsen med kommentarmaterialet. 

Programmering kan därför sägas utveckla matematiska förmågor. Det uppfyller vår studies 

syfte om programmeringens förhållande till matematik, gällande förmågor som kan utvecklas. 

För att återkoppla till remissvarens ifrågasättande av förslagets vetenskapliga grund 

(Skolverket, 2016c, s. 21), anser vi alltså att vi har kunnat presentera en slutsats som trots allt 

visar ett samband mellan programmering och matematik.  

Även om programmering kan anses ha matematiska sidor återstår de övriga påverkande 

faktorerna som nämndes i inledningen och som hänsyn behöver tas till vid programmeringens 

införande. I flera av de vetenskapliga texterna belyses också behovet av god lärarkompetens 

och miljö samt tillgång till olika resurser (Clements, 2002, 165; Kalelioglu & Gülbahar, 2014, 

s. 48; Lang-Ree, 2016, s. 55-56). Detta behov förstärker remisinstansernas efterfrågan av 

kompetensutveckling och resurser (Skolverket, 2016c, s. 20, 24) och kan påverka 

programmeringens användning i undervisningen.  

Programmeringens införande ställer nämligen krav på lärares förmåga att inkludera 

programmering i matematikundervisningen. För de lärare och elever som känner osäkerhet 

gällande digitala verktyg kan införandet innebära svårigheter. Lärares och elevers tekniska 

färdigheter skulle däremot inte behöva vara avgörande eftersom själva arbetssättet 

programmering, att konstruera program samt upptäcka hinder och förbättra, kan genomföras 

konkret. Elever kan exempelvis programmera varandra genom att skapa program med fysiska 

instruktionskort som klasskamrater får följa.  

Att digitala verktyg, som kan vara dyra, inte krävs för att genomföra programmering kan 

dessutom innebära att skolans ekonomiska ställning inte behöver hindra programmeringens 

användning. Ekonomin skulle annars kunna skapa klyftor mellan skolor. Å andra sidan kan de 

digitala verktygen, som många barn har goda erfarenheter av och uppskattar, vara nödvändiga 

för att elever ska känna den motivation som kan behövas för att vilja programmera. Att 
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digitala verktyg samt programmering kan motivera har vi upplevt under VFU-kurser. Våra 

erfarenheter innefattar däremot endast digital programmering. Vi har ändå upplevt att 

konkreta och fysiska aktiviteter generellt inspirerar elever så att det digitala inte behöver vara 

en nödvändighet. Oavsett om digitala verktyg används eller inte kan komptensutveckling för 

lärare däremot behövas för att lärarna ska kunna använda själva arbetssättet programmering i 

undervisningen, och inte enbart för att utveckla deras tekniska färdighetet.   

Det kan diskuteras om programmering ska tolkas som ett mål eller ett medel för 

matematikämnet. Eftersom programmering beskrivs kunna utveckla flera förmågor som, 

enligt vår studie, har stora likheter med de fem matematiska förmågorna, kan programmering 

anses vara ett medel för matematisk måluppfyllelse. Programmering kan vara ett arbetssätt 

genom vilket elever kan utveckla de matematiska förmågor som ingår i målen för 

matematikämnet.  

Utöver ett medel kan programmering ses som ett mål i sig. Att kunna programmera kan 

nämligen, utifrån vår studie, sägas innebära detsamma som att ha tillägnat sig delar av de 

förmågor som matematikundervisningen syftar till att utveckla. Om elever kan programmera 

uppfyller de med andra ord indirekt mål inom matematiken. Att flera matematiska förmågor 

utvecklas genom programmering, kan underlätta matematiklärandet och även spara resurser i 

form av tid (Gadanidis, 2015, s. 162), vilket Skolverket anade (Skolverket, 2016, s. 25). Att 

programmering kunde ”stjäla” tid befarades annars i remissvaren (Ibid, s. 24). Som både mål 

och medel kan programmering uppfattas ha dubbla funktioner och därmed vara ett tacksamt 

redskap i undervisningen, som lärare kan uppleva som meningsfullt att lära sig om. 

Att flera förmågor och aspekter från kommentarmaterialet och forskningen på olika sätt kan 

tolkas vara sammankopplade, utifrån jämförelsen i kapitel 7, kan dessutom innebära att elever 

skulle kunna tillägna sig ett flertal matematiska förmågor ”på köpet” endast genom att 

utveckla någon av förmågorna. Det skulle kunna underlätta lärandet för elever som har 

svårigheter inom matematik. De förmågor som genomsyrar flera andra förmågor, exempelvis 

problemlösningsförmågan, skulle kunna anses särskilt viktiga att tillägna sig för att kunna 

utveckla fler förmågor.  

Förmågorna skulle visserligen kunna utvecklas även utan att använda programmering. Oavsett 

om programmering används eller inte, verkar däremot tillägnandet av en förmåga vara en 

förutsättning för att fler förmågor ska följa. Bland annat för att utveckla denna första förmåga 
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borde programmering vara användbart eftersom programmering, enligt vår studie, kan bidra 

med en gynnsam miljö för att utveckla förmågor. Att flera matematiska förmågor som 

utvecklas genom programmering dessutom verkar ha många inbördes samband, kan även 

fördjupa elevers förståelse för hur matematikens delar hänger samman. Elever skulle 

nämligen kunna uppleva programmering som ett meningsfullt och naturligt sammanhang där 

flera delar, och förmågor, av matematiken samspelar. 

Eftersom programmering ingår i digital komptens, och enligt vår studie utvecklar förmågan 

att överföra kunskaper, kan programmeringens införande bidra med förmågor bortom 

matematiken och därför ha ett egenvärde. Denna breda potential kan påverka 

programmeringens användning i undervisningen. Exempelvis skulle programmeringen kunna 

användas ämnesöverskridande genom att ge elever erfarenheter av digitala verktyg som kan 

vara användbart inom flera ämnen.  

För att tydligare kunna undersöka om programmeringens införande är lämpligt och avgöra hur 

programmeringens roll i undervisningen bör se ut, kan däremot ytterligare empirisk forskning 

behövas. De tidigare nämnda påverkande faktorerna, samt programmeringens breda potential 

och roll i undervisningen, kan utgöra angelägna sådana områden att forska vidare inom. Det 

kan innebära intervjuer med lärare och elever för att nå deras åsikter om programmering i 

matematikundervisningen. Även tankar om lektionsplanering och bedömning av 

programmering skulle kunna synliggöras genom intervjuer. Observationer kan genomföras 

vid programmeringsundervisning, för att samla användbara konkreta undervisningsaktiviteter.  

Fler forskningsexempel kan vara att jämföra elevers matematiska förmågor innan och efter 

användning av programmering. Resultat från empiriska studier om förmågor kan jämföras 

med denna studies resultat. Effekter av olika varianter av programmering, såsom konkret och 

digital, skulle även kunna ställas mot varandra. Vid undersökningar kan man dessutom 

studera hur lärarens roll, miljön och resurser påverkar elevers lärande vid programmering. 

Programmeringens effekter och användning internationellt, däribland de länder som nämndes 

i inledningen, skulle även kunna undersökas och jämföras med varandra och med Sverige.  

Sammantaget visar vår studie att programmering verkar kunna bidra till, och vara en naturlig 

del av, matematiklärandet men även ha ett bredare användningsområde. Programmering kan 

därmed på goda grunder förklaras som en rik matematisk lärandemiljö som alla elever bör få 

ta del av!  
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välja sina mål själva och därmed kontrollera sitt lärande. 

Kommunikationsförmåga:  
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Matematiskt tänkande:  
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Metakognitiv förmåga: (s. 15) När elever programmera har de 

kontroll och de kan programmera på ett sätt som känns 
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Kommunikationsförmåga:  

(s. 18) Programmering hjälper eleverna att presentera sitt 
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Samarbetsförmåga:  
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Canada 

Från författaren 

Datalogiskt tänkande:  
(Generellt) Studien handlar om hur datalogiskt tänkande kan 

användas i matematikundervisningen genom programmering.  

 

(ex. ”Katten kommer tillbaka 

till samma ställe varje gång!”) 

(s. 14).  

Programmering kan göra så att 

abstrakta koncept känns mer 

konkreta, genom att abstrakt 

programmering visas genom 

ett konkret resultat av 

programmeringen (?) (s. 14). 

 

Vid Scratch kan både projektet 

och programmet som skapade 

projektet delas vilket ger en 

större tillgång till elevernas 

tankeprocess.  Eleverna kan 

dela sitt lärande i digital form. 

(Vår tolkning: lättare att 

bedöma om man ve hur de 

tänker) (s. 18). 

 

Författare: Gadanidis, 

Resnick, Papert, Wing. 

Heintz, F., 

Färnqvist, T. & 

Torén, J.

 

Program-

uvecklings-

strategier för att 

öka kopplingen 

mellan 

programmering 

och matematik 

2015 

Studien 

undersöker 

civilingenjörs-

studenters 

generella 

attityder till 

programmering 

och matematik 

samt deras 

medvetenhet om 

kopplingarna 

mellan ämnena. 

Civilingenjörs-

studenter(antal 

framgår ej).  

Fyra tillfällen 

under matematik- 

och 

programmerings-

kurser vid 

utbildningen 

under två år (8 

enkäter). 

Kvantitativ 

(enkät-

Förmåga att överföra kunskaper och generalisera:  
(s. 15-16) Få studenter använder sina kunskaper från 

programmeringen inom matematiken. De flesta såg dessutom 

främst matematikens möjligheter inom programmeringen än 

programmeringens möjligheter inom matematiken.   
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Konferensbidrag 

Sverige 

SwePub 

undersökning) 

Kalelioglu, F. & 

Gülbahar, Y.

 

The Effects of 

Teaching 

Programming 

via Scratch on 

Problem Solving 

Skills: A 

Discussion from 

Learners' 

Perspective 

Informatics in 

Education 

2014 

Tidskriftsartikel 

Turkiet/Litauen 

Studien 

undersöker 

Scratch-

programmeringe

ns effekt på 

elevers 

problemlösnings

förmåga.  

49 elever i 

årskurs 5. 

Fem veckor. 

Kvantitativ och  

kvalitativ(”mixed 

methods 

design”). 

Problemlösningsförmåga:  
(s. 47) Denna förmåga utvecklas inte enligt denna studie, men 

författarna betonar att flera andra studier visar att förmågan 

utvecklas. 

Däremot utvecklas elevernas självförtroende till sin 

problemlösningsförmåga lite. Författarna nämner att den lilla 

förbättringen kan innebära att det finns en liten möjlighet till att 

problemlösningsförmågan utvecklas. Dessutom hade eleverna i 

studien lågt självförtroende för sin problemlösningsförmåga 

redan innan studien 

 

(s. 48) Omgivande faktorer 

påverkar programmeringens 

resultat(lärarens roll, miljön 

och hur programmering 

används). 

Författare: Calder, Resnick. 

 

Programmering 

Matematik 

Skolsammanhang 

Barn 

Lang-Ree, H. L.

 

“Vi må tenke og 

ikke bare tegne” 

2016 

Masteruppsats 

Norge 

PRIMO 

Studien 

undersöker 

vilket 

matematiskt 

lärande som 

finns i det 

blockbaserade 

programmerings

-spelet Scratch 

och hur elevers 

motivation 

påverkas av 

26 elever i 

årskurs 7. 

Två månader 

Kvalitativ 

(observation och 

intervjuer) 

Problemlösningsförmåga:  
(s. 53) Elever lär sig olika problemlösningsstrategier genom 

programmering. 

(s. 53-54) Elever lär sig effektiva metoder(värderar metoderna) 

vid programmering.  

(s. 54) Elever lär sig att använda effektiva metoder när de ändrar 

metod för att kunna lösa uppdragen. 

(s. 55) Elever lär sig även att använda tidigare misslyckanden.  

(s. 54) Elever lär sig att ta med sig fungerande metoder till nya 

uppdrag.  

(s. 54, 55) Elever lär sig att pröva sig fram för att lösa 

uppdragen. 

(s. 55-56)Beroende av 

påverkande faktorer (hur 

programmering används, 

lärarens roll och miljön).  

Författare: Kafai, Kalelioglu, 

& Gülbahar, Papert, Resnick, 

Wing. 
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programmering. (s.54) Elever hittar olika lösningsmetoder till ett visst uppdrag. 

(s. 55) Eleverna lär sig att bryta ner uppdragen i mindre delar 

för att lösa dem. 

Kognitiv och metakognitiv förmåga:  
Metakognitiv förmåga: (s. 54) När eleverna upptäcker 

effektiviteten med upprepningsblocken och därmed väljer den 

metoden(upprepningsblocken) istället innebär det att de 

reflekterar över sitt lärande och sina metoder.  

Resonemangsförmåga:  
(s. 53) Programmering i Scratch leder till att elever resonerar 

matematiskt.  

(s. 57-58) Eleverna diskuterar och måste använda ett tydligt 

språk för att förklara för varandra och programmeringsspelet för 

att kunna utföra programmeringsuppdragen. 

(s. 58) Geometrin blir meningsfull för eleverna när de gör 

begreppen till sina egna, det vill säga behöver använda 

begreppen, samtalar om programmering samt att geometri får ett 

meningsfullt sammanhang. 

Samarbetsförmåga:  
(s. 58) Eleverna samarbetar genom att dela med sig av tankar, 

inspirera och hjälpa varandra. Samarbete kan också vara svårt 

om eleverna har olika åsikter om exempelvis metoder.  

Kreativ förmåga: 

 (s. 33, 55, 60, 63): Eleverna visar intresse, engagemang och 

nyfikenhet vid programmeringen genom sin glädje i att skapa, 

sin uthållighet. Kan bero på att programmering erbjuder 

variation, samt att en undersökning genomfördes.  

Förmåga att överföra kunskaper och generalisera:  

(s. 54-55) Eftersom programmeringsuppdragen är tidskrävande 

och utforskande, kan eleverna tillägna sig effektiva metoder och 

kunskaper som kan överföras och användas i nya situationer. 

Eleverna utvecklar även förmågan att överföra metoder. 

Relationellt tänkande:  
(s. 56) Programmering i Scratch möjliggör även ett mer 
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relationellt perspektiv av matematik när eleverna måste 

analysera, exempelvis geometriska figurers egenskaper och 

samband, för att kunna utföra programmeringsuppdragen. Flera 

elever visar tecken på att tidigare främst har upplevt matematik 

med en instrumentell syn, där delarna lärs in utantill och utan 

relationer. 

Datalogiskt tänkande:  
(s. 55) Elever bryter ner problemen i mindre delar vilket 

datalogiskt tänkande delvis innebär.  

Papert, S.  

Mindstorms: 

Children, 

computers, and 

powerful ideas. 

1980 

Bok 

USA 

Kedjesökning 

(central text och 

författare) 

Texten syftar till 

att synliggöra 

att det är möjligt 

att skapa datorer 

så att 

kommunikation 

med datorer kan 

bli en naturlig 

process. 

Dessutom syftar 

texten till att 

visa att hur 

generellt lärande 

sker kan 

påverkas av att 

vi lär os att 

kommunicera 

med datorer.  

Författarens egna 

tankar och 

upptäckter. 

Problemlösningsförmåga:  
(s. 23) Programmering är ett lämpligt sammanhang att 

undersöka och utveckla debugging-strategier, vilket innebär att 

dela upp problem i mindre delar för att lösa problemen. Att lära 

sig att programmering innebär att lära sig debugging. 

(s. 64-65) Barnen funderar över om problemet liknar ett 

problem barnen vet hur de ska lösa och undersöker olika 

lösningar. 

(s. 23, 62) Vid programmering betonas processen och förmågan 

att urskilja hinder för att förändra och kunna lösa 

problemet(debugging). Det är alltså sällan direkt ”rätt” eller 

”fel”. 

(s. 61) Misstag och debugging är ett naturligt inslag i 

programmering och ses som möjligheter som kan användas vid 

kommande lösningar. 

Kognitiv och metakognitiv förmåga:  
Metakognitiv förmåga: (s. 19) Genom att barnen måste förklara 

för och lära objektet hur det ska tänka måste eleverna fundera 

över sitt eget tänkande. Att tänka om tänkandet och gör barnen 

till epistemologier och synliggör barnens tänkande för barnen. 

(s. 23) Genom programmering utvecklar barn konkreta modeller 

för att ”tänka om tänkandet” och lära om lärandet”. 

(s. 19) Genom programmering har barnet kontrollen 

(s. 21) Lärandeprocessen blir mer aktiv och självstyrd. 

Planeringsförmåga:  

Författare: Papert. 
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(s. 60) Genom att utforska något främmande utvecklas elevernas 

förmåga att ta sig igenom planering och organisation av 

programmeringen. 

Resonemangsförmåga:  
(s. 58) För att kunna utföra programmeringsuppdragen behöver 

barnen förklara tydligt hur objektet ska agera.  

(s. 6)När barnen befinner sig i programmeringen lär de sig 

matematik som ett levande språk.  Det kan beskrivas som 

“learning mathematics in Mathland; that is to say, in a context 

which is to learning mathematics what living in France is to 

learning French” 

Kommunikationsförmåga:  
(s. 56) Barnen använder kunskaper om sina kroppsrörelser för 

att styra objektet.  

(s. 58) Att röra sig som objektet kallas ”play turtle”. 

(s. 63-64) Arbete med programmering kan liknas vid body-

syntonic, som handlar om kännedom om rörelser i kroppen, när 

eleverna agerar som det programmerade objektet.  

Att kunna använda kroppen för att tänka kan underlätta lärandet 

och lösning av uppdragen. Barnen kan spela objektet, som de 

ska lära sig om, genom att röra sig som det. För att 

programmera ett objekt att exempelvis måla en triangel, måste 

barnen gå i en triangel och beskriva hur de gör. Det kan 

benämnas "play Turtle" och bearbetar innehållet, i detta fall 

geometri, i kroppen och rörelser.  

Förmåga att överföra kunskaper och generalisera:  
(s. 64-65) Genom Logo-programmering med geometri utmanas 

eleverna och lär sig att använda sina erfarenheter av 

välbeprövade metoder i nya områden. 

(s. 59-60) Med Turtle-programmering kan barnen skapa 

generella mallar för att måla ett visst geometriskt objekt, 

exempelvis att ett objekts vinklar förblir desamma medan dess 

sidor kan variera i längd. 

Formellt tänkande:  
(s. 7, 21) Arbete med datororer skulle kunna utveckla och 
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konkretisera även det formella tänkandet som annars verkar 

uppstå först i högre åldrar. De kunskaper som innehåller delarna 

för att utveckla formellt tänkande, antogs tidigare endast kunna 

utvecklas genom formella processer. Nu verkar dessa kunskaper 

däremot kunna åstadkommas genom konkretisering med 

datorer. 

(s. 56) Turtle-objektet blir en representation för formell 

matematik, för att barnen kan identifiera sig med objektet och 

använder sina kunskaper om sina kroppsrörelser för att styra 

objektet.  

Spatialt tänkande:  
(s. 58-59) Rumsuppfattning kan utvecklas när eleverna ”play 

Turtle” för att deras erfarenheter av förflyttning i ett utrymme 

ökar. 

Pea, R. D., & 

Kurland, D. M. 

On the 

Cognitive 

Effects of 

Learning 

Computer 

Programming 

New Ideas 

Psychol 

1984 

Tidskrifts-

artikel 

USA 

Texten 

undersöker  

aktuella 

tankarna kring 

om utvecklingen 

av generella 

högre mentala 

funktioner kan 

påverkas av att 

lära sig 

programmering. 

Samling av 

forskning samt 

författarens egna 

tankar. 

Kognitiv och metakognitiv förmåga:  
Kognitiv förmåga: (s. 157-158) Inga bevis för bred påverkan på 

den kognitiva förmågan. 

Planeringsförmåga: 
(s. 160) Logo-programmering verkar inte ha någon effekt på att 

genomföra en planering på något sätt. 

Förmåga att skapa inre bilder:  
(s. 157) För att kunna programmera krävs förmågan att 

föreställa sig resultatet vilket kan vara svårt för yngre elever. 

 

Författare: Papert, Pea, 

Resnick. 

Programmering 

Matematik  

(Skolsammanhang

) 

Barn 

Resnick, M., 

Maloney, J., 

Monroy-

Hernández, A., 

I texten 

diskuteras de 

principer som 

låg till grund för 

Beskrivning av 

Scratch. 
Problemlösningsförmåga:  
(s. 62) Genom att programmering utvecklar datalogiskt 

tänkande som gynnar problemlösningsförmågan. 

Författare: Kafai, Papert, 

Resnick, Wing. 
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Rusk, N., 

Eastmond, E., 

Brennan, K., 

Millner, A., 

Rosenbaum, E., 

Silver, J., 

Silverman, B., 

& Kafai, Y. 

Scratch: 

Programming 

for All 

Communication

s of the ACM 

2009 

Tidsskrifts-

artikel 

USA 

Kedjesökning 

utifrån 

författare(Kafai) 

utvecklingen av 

Scratch och de 

strategier som 

användes för att 

göra 

programmering 

tillgänglig och 

intressant för 

alla. 

Kognitiv och metakognitiv förmåga:  
Metakognitiv förmåga: (s. 62) När eleverna löser problem 

utvecklas förmågan att tänka om och reflektera över sitt 

tänkande. 

Kommunikationsförmåga: 

(s. 62) Programmering ger rika möjligheter att uttrycka sig (och 

kommunicera) med hjälp av datorer. 

Resonemangsförmåga:  
(s. 60) Eleverna lär sig att resonera systematiskt (stegvis) kring 

uppdrag.  

Samarbetsförmåga: 

(s. 60, 65) Eleverna tar del av och använda varandras tankar.  

(s. 66) De kan ta del av projekt från stora delar av världen för att 

Scratch finns på flera språk. 

Kreativ förmåga:  
(s. 60, 62) Genom att eleverna experimenterar när de skapar och 

programmerar.  

Förmåga att generalisera och överföra kunskaper: 
(s. 62) Programmering gynnar utvecklingen av 

problemlösningsstrategier och kunskaper som kan tillämpas i 

områden utanför programmering. 

Datalogiskt tänkande:  
Programmering utvecklar datalogiskt tänkande (s. 62).  

Barn 

Rich, P. J., Bly, 

N., & Leatham, 

K. R. 

Beyond 

Cognitive 

Increase: 

Investigating the 

Influence of 

Computer 

Studien 

undersöker hur 

effekten av 

programmering 

kan påverka 

olika 

programmerares 

tillägnande av 

och förståelse 

7 programmerare 

med minst 2-3 års 

erfarenhet av 

programmering. 

1-2 timmar per 

programmerare. 

Kvalitativ 

(intervjuer) 

Problemlösningsförmåga:  
(s. 13) Programmering utvecklar förmågan att dela upp 

komplexa problem i mindre, mer hanterbara delar.  

(s. 20) Programmeraren delar upp problemet i mindre delar och 

lägger upp en plan för hur problemet kan lösas steg för steg. Vid 

varje steg måste hänsyn tas till hur detta påverkar lösningen av 

en del av problemet samt problemet som helhet. Det här sättet 

att bryta ner problem upplevde programmerarna påverkade hela 

deras sätt att lösa problem positivt.  

Författare: Clements, Papert 

Pea & Kurland. 
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för matematik.  Förmåga att överföra kunskaper och generalisera:  
(s. 24) Använda matematik på ett nytt sätt och inom andra 

områden.  

(s. 21) De upplever att problemslösningsförmågan går utanför 

matematiken och går att använda i andra sammanhang i livet.  

(s. 17) De får ökad förståelse för vilken metod som är 

användbar i en viss situation och varför. De kan koppla en 

situation till en programmering eller beräkning.  

(s. 17, 26) Programmering gynnar förståelsen för skillnaden 

mellan att kunna en matematisk metod och att känna igen en 

situation där metoden kan användas. Programmering kan bidra 

med förståelsen för att kunskap om varför en metod används 

kan vara viktigare än att komma ihåg hur den genomförs. Det 

blev synligt genom att programmerarna behövde veta varför en 

viss beräkning eller programmering behövde göras. De behövde 

inte känna till en exakt metod, bara de visste vilka beräkningar 

eller vilken programmering som krävdes för att nå önskat 

resultat. De kunde koppla en situation till en programmering 

eller beräkning.  


